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DZIEJOPISARSTV(^0 REDNIOWIECZNE

Rozwój dziejopisarstwa w wiekach rednich. Upadek

wiata staroytnego sprowadzi cofnicie si kultury wstecz,

niejednokrotnie za zanik szeregu jej objawów. Szczególnie

dotkliwie odbijao si to na kulturze umysowej. Okres nast-

pujcy po upadku pastwa zachodnio-rzymskiego, w szczególnoci

za wiek VII po Chrystusie, s chwilami krytycznemi, które

znamionuj upadek nietylko nauki, ale i owiaty: ciemnota za-

legaa zachód Europy. Zwolna dopiero, w czasach Karolingów,

zaczyna si praca nad odrodzeniem kultury umysowej, lecz

w formach o wiele sabszych, o wiele prymitywniejszych od

wietnych wzorów rzymskich. Wród ogólnego upadku kultury

umysowej smutnym take musia by los dziejopisarstwa. Dziea
historyków rzymskich poszy w zapomnienie, nie mogy suy
nawet za wzór co do formy, treci czy konstrukcji dla ich

redniowiecznych nastpców, stawiajcych jakby po omacku

pierwsze kroki na niwie dawniej tak doskonale uprawianej,

a teraz zapuszczonej. Poniewa jedynym czynnikiem, obznajo-

mionym z nauk, a w pierwszym rzdzie z pismem, pozostao,

z rzadkeimi wyjtkami, w krajach zachodniej i rodkowej Europy

na dugie wieki duchowiestwo, przeto w jego rkach spoczo
take dziejopisarstwo. Wycisno to na jego rozwoju pewne
specjalne cechy zarówno pod wzgldem zewntrznym, jak i we-

wntrznym. Jzykiem historyków staa si w tych warunkach,
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rzecz prosta, acina, panujca w ich dzieach a po schyek

redniowiecza, kiedy to zcczy j wypiera jzyki narodowe.

Dziea historyczne tworzy si te niejednokrotnie, zwaszcza

we wczeniejszem redniowieczu, w zastosowaniu do prakty-

cznych potrzeb Kocioa lub te w zwizku z pewnemi jego

urzdzeniami. Kocielny punkt widzenia jest te miarodajnym

przy ocenie wypadków.

Praktyczne cele byy te miarodajnymi przy powstaniu

najpierwotniejszych podów dziejopisarstwa redniowiecznego, do

których zaliczamy kalendarze, spisy zmarych (nekrologi) i rocz-

niki. W klasztorach i kocioach wieckich notowano skrztnie

imiona i daty mierci dobrodziejów danego kocioa, zazwyczaj

na kartach kalendarza, pod odpowiednimi dniami i miesicami,

celem odprawiania modów za ich dusze w rocznic mierci.

Poniewa byy nimi bardzo czsto wybitne osobistoci tych

czasów, monarchowie, dostojnicy wieccy i duchowni, nekro-
logi i kalendarze s nieraz jedynemi ródami, wiadcz-
cemi nietylko o ich czynach, ale nierzadko i o samem istnieniu.

Z biegiem czasu poczto w kalendarzach notowa te i inne

wypadki doniolejsze, dotykajce mniej lub wicej interesów

odnonej instytucji kocielnej.

Analogicznie powstaway take roczniki. Podstaw,

kanw niejako dla nich, byway pocztkowo t. zw. tablice

paschalne, suce do obliczenia terminów Wielkiejnocy. Naj-

czciej posugiwano si tu prac anglosaskiego mnicha, Bedy,

yjcego w wieku VIII, który obliczy je a po rok 1063,

i posuwano je póniej dalej. W miar wolnego miejsca na per-

gaminie zapisywano obok kadego roku waniejsze wypadki,

jakie si w roku zdarzyy: mier monarchów, papiey, biskupów,

kanoników, jeli to bya kollegjata, przeoonych, jeli to by
klasztor. Zniszczenie woci, nalecych do kocioa, grad lub

powód, bitwa stoczona w pobliu, sowem, to, co dotykao bez-

porednio piszcego, notowano w roczniku, powstajcym w ten

sposób zwolna, rok za rokiem. Za to doniolejsze znacznie wy-

padki, lece poza horyzontem rocznikarza, nie znajduj nieraz

w roczniku adnego oddwiku. Tre roczników jest uboga,

forma bardzo lakoniczna. Wiadomoci podaj one w krótkich



zdaniach, z paru wyrazów zoonych. Trzymaj si te, z na-

tury rzeczy, cisego porzdku chronologicznego. Za idealny

rocznik redniowieczny uwaa naley taki, w którym wspó-
czenie pod kadym rokiem zapisywane s biece wypadki.

Zdarza si atoli czsto, e nowo powstajce klasztory, nowo
zaoone kapituy, pragnc posiada wasne ródo wiadomoci

historycznych, przepisuj jaki istniejcy rocznik, n. p. rocznik

klasztoru macierzystego, i nastpnie posuwaj go ju same dalej.

Rzecz prosta, i przy przepisywaniu zachodz czsto omyki
i nieporozumienia, zmniejszajce warto tej pochodnej czci
rocznika. W ten sposób za powstaj przez coraz to nowe roz-

gazienia si caej rodziny-roczników, wywodzce si od jednego

wspólnego pnia.

Kroniki s ju rezultatem ogólnego podnoszenia si
poziomu kultury literackiej w cigu redniowiecza. W przeci-

wiestwie do roczników, obszerniejsze tak co do treci, jak i co

do formy, trac one zWolna, w miar rozwoju dziejopisarstwa,

charakter cile opowiadajcy, zbliaj si do pragmatycznego

sposobu pisania dziejów, wyrobionego przez szereg historyków

staroytnych. Kronikarz chce nietylko opowiedzie zdarzenia,

ale je take objani, chce niejednokrotnie da z dziejów prak-

tyczn nauk dla wspóczesnych i potomnych. Ten dydaktyczny

cel wpywa rzecz prosta nietylko na sposób przedstawienia, ale

i na dobór faktów. Zakres, jaki obejmuj kroniki, bywa bardzo

rozmaity. S kroniki poszczególnych klasztorów, biskupstw i miast,

wplatajce zreszt nieraz w swe opowiadanie fakty ogólnego

znaczenia. Inni kronikarze stawiaj sobie za zadanie opowia-

danie dziejów pewnego kraju lub panujcego, czego jednake

nie trzeba utosamia z biografj; s wreszcie t. zw. kroniki

wiata, majce na celu obj dzieje powszechne. Niewielka cz
tylko kronik opowiada wypadki wspóczesne yciu ich autora.

Najczciej cofaj si one o cae wieki wstecz, opowiadajc

wypadki dawniejsze bd na podstawie tradycji ustnej, bd
te dawniejszych róde, kronik i roczników, które czsto

dosownie si przepisuje. Porównanie tekstów umoliwia nam
tu nieraz stwierdzenie, skd czerpa autor swe wiadomoci



o czasach dawniejszych, decydujce o wartoci jego informacyj

dla nauki.

Osobn ga dziejopisarstwa redniowiecznego stanowi
yciorysy. Rzadko kiedy przedmiotem ich s ludzie wieccy,

najczciej duchowni, zwaszcza za znani ze witobliwego ycia,

lub wici. Literatura tych t. zw. ywotów witych jest w^e

wszystkich krajach bardzo obfit, cho nie zawsze wartociow
ze wzgldu na to, e powstaway nieraz bardzo póno po opi-

sywanych przez si wypadkach, najczciej na podstawie opo-

wiada ustnych, i kad gówny nacisk na stron umoralniajc,

opisy cudów, wypadki za dziejowego znaczenia opowiadaj

tylko przygodnie a rzadko wiernie. Autobiografje i pamitniki

nale w wiekach rednich do rzadkoci i zjawiaj si dopiero

u ich schyku, jako zwiastuny odrodzenia.

Dziejopisarstwo polskie przed Dugoszem. I u nas,

podobnie jak za granic, dziejopisarstwo redniowieczne rozpo-

czynaj roczniki. Wzory przejmowano tu od obcych, naj-

czciej z ssiednich Niemiec, skd czerpano te nieraz odpisy

istniejcych ju roczników, aby je dalej rozwija. Prace te nad

najstarszemi rocznikami polskiemi podjto w cigu pierwszych

lat kilkudziesiciu po przyjciu chrzecijastwa. Odtd roczni-

karstwo nasze rozwija si coraz pomylniej, stanowic dla nie-

których zwaszcza epok jedyne róda historyczne. Roczniki,

powstaj w klasztorach i kapituach, we wszystkich czciach
Polski, i z najcenniejszym z nich, kapitulnym rocznikiem krakowskim

na czele, przechoway si do naszych czasów w do znacznej iloci.

Do tej samej kategorji róde nale równie zapiski w kalen-

darzach (n. p. kalendarz krakowski), nekrologi oraz katalogi

biskupów, prowadzone we wszystkich prawie stolicach biskupich

w Polsce.

Dugo wypadao czeka na powstanie kronik polskich.

Pierwsza kronika, w Polsce napisana, wysza te z pod pióra

pisarza obcego, a powstaa w pocztkach XII wieku. Jest to

kronika t. zw. Galla. Autor jej, nieznany nam z imienia,

nie by Polakiem; duchowny, obcy, zdaje si romaskiego po-

chodzenia^ przebywa n dworze Bolesawa Krzywoustego i aeby
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„nie je darmo polskiego chleba", postanowi napisa kronik,

majc na celu gównie opowiedzenie czynów wspomnianego
monarchy. Kronika jego dzieli si na 3 czci, z których dwie

powicone s czasom Krzywoustego, a siga po rok 1113. Po-

wstaa te okoo tej daty. Jako ródo wspóczesne jest kronika

„Galla" dla czasów Krzywoustego nieocenion; wiadomoci
o wypadkach dawniejszych czerpie przewanie z tradycji ustnej,

lecz na ogó jest dobrze o nich poinformowan. acina „Galla"

jest niewybredn, styl nieraz napuszysty, lecz lakoniczny, ga-

datliwoci bynajmniej nie grzeszy. Dat za to prawie zupenie

nie podaje.

Odmienny zupenie pod wielu wzgldami charakter posiada

pierwsza przez Polaka napisana kronika polska, o sto lat pó-

niejsza od Galla, kronika Wincentego Kadubka.
Autor jej, równie duchowny, y w czasach Kazimierza Spra-

wiedliwego i Leszka Biaego. W latach 1208 — 1218 zasiada
na stolicy biskupiej krakowskiej, z której usun si dobrowolnie,

osiadajc w zaciszu klasztoru Cystersów w Jdrzejowie, gdzie

zmar w r. 1223. Tam te napisa swoj kronik, sigajc
po r. 1205, a podzielon na cztery ksigi, z których trzy

pierwsze napisane zostay w forrpie dialogu pomidzy bisku-

pem krakowskim. Mateuszem, a arcybiskupem gnienieskim,
Janem. W przeciwiestwie do penego prostoty Galla, Wincenty
byszczy erudycj, zna nietylko literatur kocieln, ale take prawo
rzymskie i kanoniczne, a, co wicej, oczytany ju w autorach,

staroytnych. Erudycja ta odbia si take na sposobie pisania

i przedstawiania rzeczy przez Kadubka, nie zawsze korzystnie,

to dziki niej wykrzywi niejednokrotnie istotny stan rzeczy,

wtaczajc urzdzenia i instytucje redniowieczne w ramy poj
staroytnych. On te w szerokim zakresie wprowadzi do naszej

historjografji redniowiecznej to poda i legend o czasach

pierwotnych, usiujc nawiza cigo dziejów polskich ze sta-

roytnoci.
Daleko mniejsz od poprzednich warto posiada t. zw.

kronika wielkopolska, sigajca po r. 1271. I autor

i jej czas powstania nie s nam bliej znane, cho najprawdo-
podobniej powstaa w wieku XIV. Czerpie wiadomoci prze-



wanie z drugiej rki, ze róde znanych nam dzi bezporednio.

Kompilacyjny charakter ma te t. zw. kronika Mierzwy.
W kocu XIV wieku powstaa wreszcie kronika ksit
polskich, której autor, mnich lski, opisa dzieje tej dziel-

nicy w zwizku z dziejami Polski.

Pierwsze miejsce wród historyków polskich XIV wieku

zajmuje niewtpliwie Janko z Czarnkowa. S.vn wójta

czarnkowskiego, osign rycho w karjerze kocielnej stanowisko

archidiakona gnienieskiego, a dostawszy si do kancelarji

królewskiej, obj w kocu panowania Kazimierza Wielkiego

urzd podkanclerski. Niechtny nastpcy jego. Ludwikowi wgier-

skiemu, na którego miejscu radby by widzie na tronie pol-

skim Piasta, wzi udzia w knowaniach opozycji przeciw Ludwikowi
(usiowa wykra insygnja królewskie), skutkiem czego po wy-

kryciu ich zosta pozbawiony urzdu podkanclerskiego i skazany

na wygnanie. Powróciwszy ze, dziki usilnym staraniom przy-

jació, powici reszt ycia na napisanie dziea, które miao
go w oczach potomnoci zrehabilitowa, a otaczajcych dwór panów
krakowskich, gównych sprawców jeo:o niepowodze, przedstawi

jako ludzi bez czci i wiary. Stdto kronika Janka nosi czciowo
charakter pamitnika, przeciiodzc miejscami w wyrany pamflet

polityczny. Mimo e Janko w opowiadaniu swem, przedstawianiu

wypadków i ludzi jest bardzo stronniczy, mimo e przemilcza

lub w dogodnem dla siebie wietle podaje nam spraw wiele,

jest kronika jego ródem bardzo cennem nietylko ze wzgldu
na bogactwo faktów, jakie opisuje, lecz take na bezporednio
i ywo opowiadania. Podaje on bowiem wiadomoci o wypad-

kach, w których albo sam bra udzia czy na nie patrzy lub

o których posiada informacje z pierwszej rki. Trzeba tylko

kontrolowa, czy dane, jakie posiada, chcia przekaza i prze-

kaza niezamcone wpywem swych osobistych interesów. Jzyk
kroniki nie wyszukany, acina do licha, mimo, e Janko bywa
w wiecie.

Oprócz roczników i kronik rozporzdza nasza historjografja

redniowieczna do dugim szeregiem ywotów witych,
legend oraz opisów cudów, przynoszcych nieraz obfity, cho
bardzo nierównej wartoci, materja historyczny. Literatura



tego typa oplata wszystkie postaci witych polskich lub

w Polsce yjcych, W pierwszym rzdzie tyczy to w. Wojciecha,

którego dziaalnoci zajmuje si kilka yciorysów, tem cenniej-

szych, e bezporednio po jego mierci powstaych. Mniejszej

wartoci ju jest n. p. ywot w. Stanisawa, napisany dopiero

w poowie XIII wieku. Podobnych dzie doczekaa si te w.
Jadwiga lska, w. Kinga i w. Jacek.

Tak w najoo:ólniejszych zarysach przedstawia si dorobek

dziejopisarstwa polskiego, gdy wchodzi w ycie Dugosz. Roz-

porzdzao ono wprawdzie szeregiem dzie wartociowych, lecz

nie dajcych ani w przyblieniu caoksztatu dziejów narodu,

których potrzeb coraz mocniej w XV wieku odczuwano. Dziea
te zreszt nie wszystkim byy znane i nie wszystkim dostpne.

Dzieem, które zastpowao ksig dziejów polskich, które dla

wyksztaconej nawet opinji byo uznanym wyrazem wiedzy

historycznej, bya kronika Kadubka, nie mogca dla XV wieku,

w którym budzi si krytyka naukowa, adn miar wystarczy.

Czytano jeszcze i komentowano Kadubka, jako po\';szechnie

przyjty w szkoach podrcznik, lecz coraz wicej podnosio si
gosów, które go silnie krytykoway, a nawet wyszydzay. Wi-
doczn bya konieczno dziea historycznego, któreby mogo
odpowiedzie potrzebom czasu i wietnemu rozwojowi polity-

cznemu i umysowemu narodu.

//

JAN DUGOSZ
Czasy Dugosza. ^ Epoka, w której y, a zwaszcza

w której wzrasta i ksztaci si Dugosz, bya chwil donio-

sych zmian, zarówno w rozwoju Europy redniowiecznej, jak

i samego pastwa polskiego. Humanizm, podwaajcy podstawy

duchowe redniowiecza, zatacza coraz szersze krgi. Potga
i autorytet papiestwa poderwane zostay doszcztnie przez du-
goletni schyzm w Kociele zachodnim, po której usuniciu

1 Odpowiednio do charakteru niniejszesfo wydawnictwa, celem poniszych uwag
jest w pierwszym rzdzie zsumowanie wyników naszej literatury naukowej,
dotyczcej Dugoszi.
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nastpia znowu kilkunastoletnia walka pomidzy soborem bazylej-

skim a stolic rzymsk o wyszo soboru powszechnego nad

papieem. Wspóczenie z tern buchn gronym pomieniem hu-

sytyzm w Czechach, panujc przez czas duszy nad ca Eu-

rop rodkow, jako jej najwaniejsze zagadnienie, które z tru-

dem tylko, w drodze kompromisu, udao si po wielu walkach

rozwiza. Mniej szczliw bya równie w czasach soboro-

wych podjta akcja, zmierzajca do unji Kocioa greckiego z a-
ciskim, do której popychay Greków wzgldy wycznie utyli-

tarne, niebezpieczestwo, zagraajce Konstantynopolowi ze strony

Turków. Groza turecka, która w XIV w. zjawia si na hory-

zoncie Europy, wzrastaa z dnia na dzie, stan miaa nieba-

wem na pierwszym planie zagadnie poudniowej i rodkowej

Europy, sta si jednym z gównych motorów polityki papieskiej.

Polska, spotniaa niedawno zwycistwem grunwaldzkiem,

zajta cigle jeszcze wielk spraw zwizku z Litw, stawaa,

choby ze wzgldu na swe pooenie, wobec koniecznoci wypo-

wiedzenia si w tych sprawach. Po pewnych wahaniach porzu-

cia ona spraw husyck, mimo pontnych plemienno-sowia-

skich hase narodowo- czeskich, i popchnita siln rk ówcze-

snego istotnego rzdcy Polski, biskupa krakowskiego, Zbigniewa

Olenickiego, zwrócia si tem energiczniej ku sprawie turec-

kiej. Wynikn std zwizek z Wgrami pod berem Wady-
sawa Warneczyka, a myl przewodni jego byo nietylko

haso obrony chrzecijastwa, lecz przedewszystkiem dno
do ujcia w rce polskie decyzji w sprawie wschodniej, któraby

jej na dugie lata zapewnia w tych stronach i w centrum

Europy naczelne stanowisko. Klska pod Warn przekrelia

te plany i poderwaa przemone stanowisko wszechw^adnego

dotd Olenickiego. Nastpca Warneczyka, Kazimierz Jagiello-

czyk, zarzuci dotychczasow polityk wschodni, postawi on

sobie za zadanie utrzyma Litw i Polsk w jednem na stae

rku, zama wypywy niechtnych jego planom wielmoów ma-

opolskich, uzaleni od siebie episkopat, rzucajc jednoczenie

naród do walki z Zakonem krzyackim o Pomorze i dostp do

Batyku. Nie obeszo si^ bez dugoletnich tai^ i walk^ nieraz
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zajadych, zanim pogromca Krzyaków odniós zwycistwo

i w wewntrznej polityce.

Modo Dugosza. Najwikszy polski dziejopis rednio-

wiecza wywodzi si ze rednio zamonej rodziny Dugoszów,

herbu Wieniawa. Ojciec jego, Jan, za zasugi, pooone w bi-

twie grunwaldzkiej, zosta burgrabi w zamku Brzenicy koo
Radomska, póniej za starost grodowym w Nowym Korczy-

nie pod Krakowem. Potomstwo mia liczne, e za z trzech

pierwszych synów dwóch wczenie zmaro, a tylko najstarszy,

imieniem Jan^ chowa si zdrowo^ ojciec, uwaajc to za szcz-

liw wrób, wszystkim nastpnym synom w liczbie dwunastu

imi Jana ponadawa. Czwartym z kolei, a drugim z yjcych
synów burgrabiego brzenickiego, Jana, i ony jego Beaty,

córki Marcina z Borowna, by nasz historyk, urodzony na zamku
brzenickim w r. 1415. Ojciec Dugosza nie móg marzy
o tem, by przy redniej fortunie zapewni móg licznym swym
synom wybitniejsze stanowiska w wiecie. aden te z nich,

prócz historyka, i jednego z modszych braci, póniej kanonika

krakowskiego, którzy powicili si stanowi duchownemu, nie

wzniós si ponad szar bra szlacheck. Tylko stan duchowny
bowiem, dziercy wówczas monopol nauki, móg da wtedy

mono zdobycia stanowiska w wiecie ludziom, którzy z domu
nie wynosili koligacyj ani fortun magnackich.

Na t to drog skierowa, zdaje si, przyszego dziejopisa

stryj jego, Bartomiej Dugosz, proboszcz w Kobucku, ucho-

dzcym za bardzo intratn prebend. Niezwyke zamiowanie
do ksiki, jakiem si odznacza szecioletni Dugosz, oddany do

szkóki parafjalnej w Nowym Korczynie, wskazywao, i na

drodze tej si nie zatrzyma. Aby jednake móc kiedy powi-
ci si teologji, trzeba byo przej najpierw kurs wstpny, za

jaki suy wówczas dla innych nauk wydzia sztuk wyzwolo-

nych, czyli filozoficzny, na który te Dugosz zapisa si w uni-

wersytecie krakowskim w r. 1428, liczc lat 13, po zaznajo-

mieniu si z pocztkami nauk w szkoach niszych. Uniwersy-

tet krakowski by wówczas w peni swego rozkwitu, uchodzi

za jeden z najwietniejszych przybytków wiedzy, na sposób
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scholastyczny pojmowanej. W cigu trzechletnich stndjów obe-

zna si Dugosz z podstawami tej scholastycznej wiedzy, ale

si do niej nie zapali. Umys praktyczny i realny nie móg
si widocznie przekona do spekulatywnych docieka, opartych

gównie na filozofji. Te wzgldy obok materjalnych trudnoci

ojca skoniy, zdaje si, Dugosza do porzucenia uniwersytetu

przed osigniciem jakiego stopnia naukowego i do wejciawsub
wpywowego biskupa krakowskiego, Zbigniewa Olenickiego.

Z uniwersytetu, prócz biegoci w acinie, wyniós niewtpliwie

znajomo zasad wymowy i logiki, zapewne i niektórych nauk
przyrodniczych. W kadym razie uniwersytet nie zbliy go do

historji, bo ta nie wchodzia wówczas w zakres cisej wiedzy,

dziea historyczne traktowano raczej jako podrczniki wymowy
i stylistyki.

Na dworze Zbigniewa Olenickiego. Dwór biskupa

krakowskiego, na którym si znalaz szesnastoletni Dugosz,

by pierwszorzdnem centrum politycznem. Ju samo biskupstwo

krakowskie, u boku rezydujcego na Wawelu króla, zapewniao
kadorazowemu biskupowi ogromne wpywy. wietne uposae-

nie materjalne czynio je w zwizku z poprzedniem, przynaj-

mniej w tych czasach, prawie e pierwszem stanowiskiem w pa-
stwie. Tem wicej by niem musiao, gdy zaj je czowiek tej

miary, co Zbigniew Olenicki, indywidualno wybitna, czowiek
niezmiernego talentu, szerokich horyzontów politycznych i nie-

zomnej energji w dziaaniu. Rycho stan on na czele grupy

wielmoów maopolskich, rzdzcych faktycznie od lat kilku-

dziesiciu pastwem, a przeprowadzajc dziki swym wpywom
ludzi sobie oddanych na decydujce stanowiska, sta si w ostat-

nim okresie rzdów Wadysawa Jagiey wszechpotnym jego

doradc, uj waciwie w swe rce ster rzdów. Na jego dwo-

rze zbiegay si te nici wszystkich spraw, dotyczcych nie-

tylko Polski czy Litwy, ale i tych zagadnie wiatowego zna-

czenia, w jakich z natury rzeczy zabiera gos musiaa i ów-

czesna Polska. Przez dwór ten przewijali si najtsi politycy^

najwiksi uczeni pastwa Jagiellonów. By wic on doskona
szko polityczn dla kadego, komu danem byo wej w krj^g
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jziajj)rac j^ielkiego biskupa^^zalicza si do jego dworzan

i kto umia na to^ co si dziao wokó niego, tak patrze i tak

si z tego uczy, jak Dugosz.

Nie odrazu, rzecz prosta, móg mody student zbliy si

do wielkich spraw politycznych. Biskup, dysponujcy rozlegem!

dobrami, posiada musia liczn i sprt^yst administracj. Do

tych prac te uyto pocztkowo Dugosza, zanim prac i talen-

tem nie zwróci na siebie bliszej uwagi biskupa, który go

swym przybocznym sekretarzem, a wic jednym z najbliszych

niebawem powierników uczyni. W pracy tej zabysn rycho

Dugosz wybitnym talentem organizacyjnym, a dobrej gospo-

darce jego zawdzicza Olenicki przewanie fundusze na zaku-

pienie i przyczenie do Polski czstki lska, ksistwa sie-

wierskiego. Wczenie te, w pierwszych latach pobytu na dwo-

rze Olenickiego, przyj Dugosz wicenia kapaskie, pozysku-

jc w zwizku z tern ustpione mu przez stryja probostwo

kobuckie, a niebawem, w r. 1436, a wic w dwudziestym pierw-

szym roku ycia, kanonj krakowsk, dowód niezwykej opieki

i yczliwoci monego protektora. Z biegiem czasu Dugosz staje

si nieodstpnym towarzyszem i powiernikiem Olenickiego. To

dugoletnie obcowanie z biskupem krakowskim, w którego su-
bie spdzi lat 24, musiao z natury rzeczy wywrze ogromny

wpyw na sposób mylenia przyszego historyka, na zapatrywa-

nia jego na sprawy kocielne, jak i na zadania pastwa pol-

skiego, a wreszcie i na stosunek do dynastji jagielloskiej.

Odbiy si one póniej niedwuznacznie w dzieach Dugosza,

uwaszcza za w Dziejach Polski, w których autor staje

si czsto wyrazicielem teoryj politycznych Olenickiego. Wspólna,

dugoletnia praca wytworzya te z czasem pomidzy obu m-
ami wzy najcilejszej przyjani, tem silniejsze, i Dugosz,

towarzyszcy Zbigniewowi we wszystkich podróach, w czasie

jednej z nich przyczyni si do uratowania mu ycia. Byo to

w czasie powrotu z wgierskiej koronacji króla Wadysawa
w r. 1440, gdy Olenicki o mao nie sta si ofiar tumultu

w jednej z podgórskich miejscowoci na Wgrzech.
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Podróe Dugosza. Odby te Dugosz szereg samo-

dzielnycti podróy za granic, co zreszt w owyci czasacli

cisego kontaktu Polski z zacliodem nie byo rzecz niezwyk.
Prócz wyjazdów do Wgier w celach politycznych wyprawia
si trzykrotnie do Woch: raz w pocztkach suby swej u Ole-

nickiego, by we Florencji, u papiea Eugenjusza IV, a w po-

wrocie w Bazylei u soboru czyni starania o jak prebend,

ponownie w r. 1448/9 wysany do Rzymu, w sprawie kape-

lusza kardynalskiego dla Olenickiego; po ra? trzeci w r. 1450,

kiedy to, odwiedziwszy Rzym i Wenecj, ruszy stamtd w to-

warzystwie synnego uczonego, Jana Elgota, i kilku jeszcze osób

do Ziemi w., któr zwiedzi z ogromnem przejciem i wzru-

szeniem, wiadczcych o jego gbokiej wierze, nienaruszonej

przez sceptycyzm, niesiony przez coraz to bujniej wystpujcy
intellektualizm czasów odrodzenia.

Dugosz wobec liumanizmu. Podróe, a w szczegól-

noci kilkakrotny pobyt we Woszech, musiay bystrego kano-

nika krakowskiego zapozna bliej z prdami umysowemi za-

chodu, a przedewszystkiem z humanizmem, który w pierwszej

poowie XV w. zatacza tam ju szerokie krgi. Przewijao si
wielu humanistów i przez gocinny dwór Olenickiego. Gdy
uniwersytet krakowski zamyka si coraz szczelniej przed hu-

manizmem w obrbie redniowiecznej scholastyki. Olenicki na-

wiza oywione stosunki z humanistami, zwaszcza woskimi,

i otworzy swój dwór dla tych, którzy zjawiali si w Polsce.

Pozostawa biskup krakowski w korespondencji z takim filarem

humanizmu ówczesnego, jak Eneasz Sylyius Piccolomini, pó-

niejszy papie Pius II, z którym z tej racji zetkn si i Du-
gosz, wrczajc mu w przejedzie do Woch listy Olenickiego.

We Woszech móg humanizmowi przypatrze si zbliska, po-

zna w osobistem zetkniciu ludzi, ich sposób mylenia i ich

sposób ycia. Nauczy si wiele, literacki rozpd humanizmu,

denie do przyoblekania swych myli w pikn i gadk form
klasycznej aciny nie mogy min bez dodatniego wpywu na

jego dziaalno pisarsk, zachci go musiay przedewszyst-

kiem do wzicia pióra do rki.
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Humanist jednak Dugosz nie zosta. liy na to za g-
bokim, IT zwaszcza za sumiennym pracownikiem, by da si

uj byskotliw lecz powierzchown wietnoci humanisty-

cznej erudycji, poza któr nie widzia odpowiednio gbokiej

treci. Przej tylko z poytkiem wielkim zreszt zamiowanie

do klasycznych utworów, na których ksztaci swój jzyk. Gor-

liwie te zbiera w czasie swoich podróy rkopisy z dzieami

autorów staroytnych, niezmierne zwaszcza czyni starania, by

zdoby rzadkiego wówczas jeszcze Liwjusza, którego uwaa za

wzór niedocigy historyka. Tak wic przyjmujc wiele ze-

wntrznych cech humanizmu, pozosta w sposobie mylenia

i przekonaniach czowiekiem bliszym dawnego porzdku, sta-

n na przejciu od scholastyki, która mu nie wystarczaa, do

humanizmu, który mu, w tym czasie ju czowiekowi dojrza-

emu, nie imponowa.

Dziaalno polityczna w subie Olenickiego.
Przez kilkanacie lat pobytu w otoczeniu biskupa krakowskiego

Dugosz, o ile chodzi o dziaalno polityczn, pozostaje w cie-

niu, nie wysuwa si ani sam, ani te Olenicki nie próbuje go

uy w akcji politycznej. Wpywa na to zapewne nie tyle

mody stosunkowo wiek Dugosza, ile jego niezwyka skromno.
Dziki temu te dopiero u schyku ycia Olenickiego zjawi

si na arenie politycznej.

By to ju zachód wietnoci wszechwadnego do nieda-

wna biskupa. Kazimierz Jagielloczyk coraz wyraniej dy
do pooenia kresu jego wpywom, jednoczenie za sobór ba-

zylejski, który Olenicki tak stanowczo popiera, schodzi z pola

przed zwyciskim Mikoajem V. Ratowa stanowisko Oleuic-

kiego mogo w duym stopniu przyznanie przez stolic rzymsk
purpury kardynalskiej, ofiarowanej mu poprzednio przez sobo-

rowego papiea, Feliksa V. Starania jednake, podejmowane

w tjm kierunku przez dwukrotne poselstwo, nie odniosy skutku.

Wtedy to zdecydowa si Zbigniew uczyni trzeci jeszcze prób
i to przez swego zaufanego sekretarza. Dugosz w kocu r. 1448
ruszy do Rzymu. Trafi na chwil szczliw, na chwil kom-

promisu midzy Feliksem V, a Mikoajem V. Podobnie, jak inni
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kardynaowie, mianowani przez Feliksa, uzyska i Olenicki przy-

znanie mu godnoci kardynalskiej i ju latem 1449 móg Du-
gosz pospieszy do Krakowa z korzystnym rezultatem.

Powodzenie pierwszej misji dyplomatycznej, do której

Olenicki ogromn przywizywa wag, bo kapelusz kardynalski

by niewtpliwie silnem podparciem jego stanowiska wobec

króla, wyrobio odrazu imi Dugoszowi. Jesieni teg.» samego

1449 r. wysa Olenicki swego sekretarza na Wi^gry, by na-

lene do starostwo spiskie ratowa przed skutkami walki gu-

bernatora Wgier, Jana Hunyadyego, z Janem Giskr, wodzem
husyckicli najemników czeskich, który opanowa górne Wgry.
Niezwykej obrotnoci i talentu dyplomatycznego Dugosza do-

wodzi, e, wdawszy si jako porednik pomidzy walczce strony,

zdoa doprowadzi do zawieszenia broni i oddania sprawy pod

polski sd polubowny, ratujc w ten sposób Spi, zagroony

w razie dalszej wojny. Sukces modego dyplomaty by ogromny,

bo tego rodzaju pomylny obrót rzeczy „wszyscy za niemoliwy
uwaali". Tylko na dworze nie patrzono na mile. Król bowiem

nie by zadowolony z powodzenia dyplomacji, prowadzonej na

wasn rk przez Olenickiego, a zyskanie godnoci kardynal-

skiej przez biskupa krakowskiego take nie byo dla dogo-

dnem. Coraz bardziej zaostrzajca si w póniejszych latach

walka Olenickiego z królem pogarszaa jeszcze stosunek Du-
gosza do dworu, chocia stojc wiernie po stronie kardynaa,

nie zawsze moe przekonany by o susznoci jego taktyki.

mier Olenickiego w r. 1455 bya cikim ciosem dla

Dugosza. Traci dostojnego przyjaciela, w którego genjalno
ani chwili nie wtpi, traci t pewn busol polityczn, bez

której trudno mu byo w pierwszych latach sterowa wród za-

wichrzonych stosunków ówczesnych. Powoli dopiero odnajdywa

waciw sobie drog.

Dugosz w kapitule krakowskiej. Przejcie Olenic-

kiego do opozycji i upadek jego wpywów uniemoliwiy odda-

nemu dla Dugoszowi tak karjer kocieln, jaka, zapewne

w postaci stolicy biskupiej, byaby go rycho czekaa w epoce

wietnoci biskupa krakowskiego. Pozostawa wic na osignie-
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tej tak wczenie kanonj i, do której doczy niebawem najpierw

godno kantora, a potem kustosza kolegjaty wilickiej, oraz

kanonj w Kielcach i Sandomierzu, wedle powszechnego wów-
czas zwyczaju gromadzenia wielu prebend w jednem rku. Po
mierci Olenickiego, Dugosz, zoywszy funkcje sekretarza bi-

skupiego, móg bliej zaj si sprawami kapituy, która zuyt-

kowaa jego dowiadczenie gospodarcze, zwaszcza przy regulo-

waniu swoich spraw majtkowych. By te Dugosz dwukrotnie

wizytatorem dóbr kapitulnych, co dao mu sposobno bliszego

poznania uposae kocielnych w Maopolsce. Jednoczenie z tern

zajmowa si eo:zekucj testamentu Olenickiego, w szczegól-

noci za zorganizowaniem ulubionej fundacji kardynaa, gonej
Bursy jerozolimskiej dla suchaczów uniwersytetu Jagielloskiego.

Niebawem te rozpoczyna Dugosz prac nad szeregiem

swych wasnych fundacyj, wiadczcych o niezmordowanej pracy,

talencie organizacyjnym, zapobiegliwoci i ofiarnoci czowieka,

który majtku rodzinnego prawie nie posiada, a którego upo-

saenie, aczkolwiek nie najgorsze, ani mierzy si nie mogo
z temi fortunami, jakiemi rozporzdzali potentaci kocielni ów-

czesnej Polski. Zbudowa kocioy murowane w kilku wsiach,

wród nich w Szczepanowie, tak drogim dla przez pami w.
Stanisawa; by fundatorem domu wikarjuszów kollegjaty wi-

lickiej, burs groch(Jwej i artystów przy uniwersytecie, jakote

koUegjum mansjonarzy przy kollegjacie sandomierskiej. Jemu
te zawdziczaj powstanie zgromadzenia kanoniiów regular-

nych w Kobucku, klasztor Paulinów na Skace, dla którego

powici kanonje w Sandomierzu i Kielcach, on wreszcie po-

dejmuje myl sprowadzenia Kartuzów na Bielany, eby tylko

najwaniejsze z tych prac wyliczy.

Na krótko tylko zostay te prace Dugosza przerwane za-

targiem z królem, w który popad wanie z racji swego sta-

nowiska w kapitule. Po mierci nastpcy Olenickiego, Tomasza
Strzpiskiego w r. 1460, wybrany przez kapitu krakowsk
Jan z Brzezia nie zdoa si utrzyma wobec popieranego przez

króla biskupa kujawskiego, Jana Gruszczyskiego, i nominowa-
nego przez papiea Jakóba Sienieskiego, synowca zmarego
kardynaa. Dugosz, stojcy pocztkowo lojalnie na gruncie wy-

Bibl. Nar. Nr 31 (Dugosz: Bitwa Grunwaldzka). 2
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boru kapituy, skoro spostrzeg, i elekt nie ma widoków, prze-

szed stanowczo do obozu Sienieskiego, którego uwaa za

wzór praata i z którym czya go wita dla pami Ole-

nickiego. W walce o biskupstwo krakowskie, majcej zreszt

zasadnicze znaczenie w polityce Kazimierza Jagielloczyka wo-

bec Kocioa, król pozosta zwycizc, Sienieski i jego zwolen-

nicy, a w ich liczbie Dugosz i jego brat modszy, skazani zo-

stali na banicj i utrat dóbr i beneficjów. Wtedy to i dom
Dugosza w Krakowie na rogu ulicy Kanoniczej, wprost Wa-
welu, zosta zupiony. Cios ten srogo dotkn Dugosza, ale go

nie ugi; schroniwszy si wraz z Sienieskim do Melsztyna,

przetrwa w gocinie u Jana Melsztyskiego burz, doczeka

si w r. 1463 amnestji, po zaatwieniu sprawy przy pored-

nictwie legata papieskiego. Przejcie to jednak wywaro na po-

gldy Dugosza wpyw ogromny, zadecydowao o postpowaniu

jego w ostatnich kilkunastu latach jego ycia.

W subie królewskiej. Pomimo caej niechci, jak
król ywi móg do Dugosza z czasów Olenickiego, zbyt nie-

pospolit si by nasz historyk, by mona byo z lekkiem ser-

cem zrzec si jego wspópracy w rozwizywaniu cikich za-

gadnie, zwaszcza w czasie dugoletniej wojny o Pomorze.

Wiedziano ju o nim powszechnie, e zagbi si w badaniach

historycznych, potrzebnych tak dla udowodnienia praw Polski

do ziem utraconych, mia opinj czowieka biegego w sprawach

gospodarczych, a co najwaniejsza, dyplomaty szczliwej rki,

dziki sukcesom, odniesionym w sprawach Olenickiego. Nic dziw-

nego, e prawie niezwocznie po mierci kardynaa, powoa
go król do pracy w sprawie krzyackiej. W r. 1457 bierze

udzia w poselstwie o wykupno zamków krzyackich z rk wojsk

najemnych, w r. 1459 w rokowaniach, co prawda bezskutecz-

nych, o pokój w Toruniu, wreszcie w roku nastpnym w per-

traktacjach z Czechami, a usugi w nich oddane potwierdziy

jeszcze dawn o nim opinj.

Musiaa ona by jak najlepsz, skoro król, bezporednio

po zakoczeniu zatargu o biskupstwo krakowskie, puszcza w nie-

pami opozycj niedawnego banity i wzywa go w r. 1464 do
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komisji fachowej, z trzech uczonych zoonej, która udowodni
miaa suszno pretens3^j polskich do Pomorza w rokowaniach

pokojowych, jakie ponownie rozpoczto w Toruniu. Jakie sta-

nowisko zaj wobec tego Dugosz? Wzicie udziau w pracach

nad odzyskaniem tak drogich mu ziem pomorskich nakazywaa
mio Ojczyzny; nie do na tern jednak. Dugosz w tym cza-

sie nietylko godzi si z polityk króla, ale czynnie zaczyna

j popiera. Gdyby mia by wasny program polityczny, mpe
byby poszed inn drog. Programu takiego jednak nie mia,

y ide polityczn Olenickiego. Tymczasem bieg wypadków,
a zwaszcza kampanja o biskupstwo krakowskie, dowiody, e na-

stay inne czasy, e siy, które dotd rzdziy Polsk, musz
ustpi przed nowemi czynnikami.

Dugosz zastosowa si do zmienionych warunków. Uczy-

ni to szczerze i lojalnie; sub sw dyplomatyczn, w latach

1464—1466, a do zawarcia pokoju w Toruniu w sprawie

krzyackiej odbywan, zdoby sobie takie zaufanie, e bezpo-

rednio potem w r. 1467 król nie zawaha si odda w jego

rce kierunek wychowania swoich synów. Wybór by nad wyraz
trafny. Zaznacza nim król, e w wychowaniu przyszych wad-
ców pragnie da przewag nie przeytej scholastyce, nie by-
skotliwemu humanizmowi, lecz zmysowi praktycznemu, jakim

celowa Dugosz, znajomoci dziejów ojczystych, jakiej nikt nad
niego wówczas nie posiada, a nadto nieposzlakowanemu cha-

rakterowi, uczciwoci i religijnoci, które go wyrónia musiay
z grona innych nauczycieli królewiczów. Odtd te spdza Du-
gosz przewanie czas w towarzystwie swych wychowanków czy

to w Krakowie, czy te latem w Niepoomicach lub Tycu,
o ile go nie odryway od tego zajcia dyplomatyczne. Pierwsza

co prawda misja jego, udzia w poselstwie do Czech w tyme
1467 r. nie wypada zbytnio po myli króla; nastpne posel-

stwo, do Wgier w r. 1469, nie doszo do skutku z powodu
zerwania ukadów, poczem nastpia pewna pau?a do ponownego
powoania do dyplomacji, przerwana jedynie podró z najstar-

szym wychowacem Wadysawem do Pragi, na koronacj na
króla czeskiego w r. 1471. Zaproponowano mu wtedy arcybi-

skupstwo praskie, którego jednak Dugosz nie przyj. Czechów

2*
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nie lubi, husytyzm napawa go wstrtem, czeska polityka Ja-

gielloczyka nie przejmowaa go zapaem, odkd zwaszcza znik-

na nadzieja odzyskania lska, o której Dugosz zawsze ma-

rzy, pomny planów Olenickiego. Bra jeszcze udzia Dugosz
w pertraktacjach w Nisie i Opawie w r. 1473 z Czechami

i Wgrami, w niedoszej do skutku misji wgierskiej w r. 1475
i po raz ostatni w rokowaniach o pokój z Maciejem Korwinem
w r. 1478, które Dugosz samodzielnie prowadzi.

Czu si on jednak temi pracami, zwaszcza w ostatnich

latach, zmczonym, a jeszcze wicej zniechconym. W cigu
kilku lat wakoway po kolei wszystkie prawie biskupstwa pol-

skie, które z woli króla otrzymywali czsto ludzie ode modsi

i mniej zasueni. Czu te moe pewien al do króla, e za

tyle prac i usug skpi mu dowodów uznania. Nie zdoa tego

ju naprawi fakt, i dopiero u schyku ycia, w r. 1479, wy-

znaczy go król wreszcie na arcybiskupstwo lwowskie. Zanim

nadeszo potwierdzenie papieskie, zmar Dugosz w Krakowie

19 maja 1480 r. i pochowany zosta na Skace, któr tylu

staraniami za ycia by otoczy.

///

PRACE HISTORYCZNE DUGOSZA
Przygotowanie Dugosza do zawodu historyka.

Nakrelone powyej dzieje ycia Dugosza wskazuj ju same

przez si, jak doskonaem byo jego przygotowanie do pracy

historycznej i jak szczliwe warunki, w których j podejmo-

wa. Przebywajc przez 24 lat w wielkiej szkole politycznej

Olenickiego, móg w praktyce przypatrze si, jak rzdzi si

krajem, jakich rodków uywa i jakiemi drogami chadza ów-

czesna polityka, i t drog nabra zrozumienia, pozna od we-

wntrz ów mechanizm polityki pastwowej, róny wprawdzie

w rónych czasach, ale w zasadniczych swych elementach,

zwaszcza na terenie redniowiecza, analogiczny. Sam wreszcie

Olenicki, od wczesnej modoci blisko stojcy steru pastwa,

by te niewyczerpan kopalni wiadomoci o dziejach pierw-

szej poowy XV w., z której te Dugosz czerpa pen doni.
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™ niezawsze krytycznie. Wczeniejsze nieco wypadki, czasy

;waszcza króla Ludwika, pocztki Jagiey, yy jeszcze w wie-
iej pamici ludzi starszych, czy to dostojników, przewijajcych

i przez dwór Olenickiego, czy to duchowiestwa, zwaszcza
;a kanoników krakowskich, od których mody ich kolega w ka-

itule niejedn wiadomo móg zaczerpn. Sam wreszcie Du-
osz, zwaszcza od lat 1448—1450, zbliony bezporednio do

rac dyplomatycznych, biorc w nich udzia, majc rozliczne

tosunki, wszedszy wreszcie na dwór królewski, z wasnych
rzey i wiadomoci móg malowa, zwaszcza dzieje czasów

Kazimierza Jagielloczyka.

W stosunku do dziejów ubiegych wieków, trzeba si byo
wróci do róde pisanych, nadto do sabej zreszt bardzo tra-

ycji narodowej. Prócz ogólnie znanych róde kronikarskich,

.óg jednak Dugosz bardziej ni kto inny zapozna si z roz-

gym materjaem ródowym, kryjcym si w murach klasz-

rnych. Podróe po kraju, choby w celach gospodarczych, day
u sposobno wejrzenia w odlege nieraz zaktki, wyjazdy za

'anic, do Czech i Wgier, zapoznay go z tamtejszemi ró-
ami, w czasie negocjacyj z Zakonem gorliwie zbiera kroniki

•zyackie. W murach Wawelu chroniono wreszcie, prócz archi-

um biskupstwa i kapituy, take archiwum pastwowe, któ-

ch dokumenty mogy tyle przecie wiata rzuci na prace

storyczne Dugosza. Wiele podobnych materjaów znajdowao
te w rozproszeniu po kraju w rkach Kocioa lub ludzi

k^ieckich. Zbieranie za tego materjau atwe nie byo i kady
oskliwie strzeg cennych dla siebie dokumentów, z nieufnoci
wierza je rkom postronnych. Akcja Dugosza w tym kie-

nku rozwijaa si zreszt zwolna; pocztkiem jej za byy
ace, podjte w celach praktycznych, w czasie suby u Ole-

ickiego.

Pierwsze prace historyczne. Praca nad administracj

br biskupstwa krakowskiego woya po raz pierwszy pióro

rki Dugoszowi. Rozlegym dobrom brak byo inwentarza,

utrudniao kontrol i zarzd. „Litujc si tedy nad smutnem
niedbaniem" dóbr katedry krakowskiej, spisa Dugosz zamki.
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miasta, wsi i dochody biskupstwa krakowskiego. Inwentarz
ten, ukoczony w r. 1440, a wiodcy Dugosza do póniejszego

Liber beneficiorum, z wielk szkod dla historjografji naszej

zagin. Dowodzi on jednak, e ju wówczas Dugosz musia
si zaj bogatym materjaem historycznym, jaki zawieray przy-

wileje biskupstwa krakowskiego, zetkn si zapewne bliej

i z rocznikami, sowem, wej zasadniczo na tory badania prze-

szoci.

Niebawem te przystpi do pierwszej pracy, nie dykto-

wanej ju potrzebami praktycznemi, jak s Banderia Pruthe-

norum, rzecz opisowa, powstaa w r. 1448. Wisiay w ka-

tedrze krakowskiej chorgwie, zdobyte na Krzyakach w bitwie

•grunwaldzkiej, wiadectwa chway i zwycistwa, tak drogiego

Dugoszowi przez wspomnienia ojca. Lkajc si, e zniszczej pod

zbem czasu, pragn zachowa je dla potomnoci i dlatego po-

leci malarzowi krakowskiemu, Stanisawowi Durinkowi, odtwo-

rzy je wiernie na pergaminie, a sam doda do kadego obrazu

szczegóowy opis z wielu ciekawemi wspomnieniami o walkach

wielkiej wojny, poczem zoy rkopis w bibljotece uniwersy-

tetu krakowskiego.

W tym te, zdaje si, czasie powstaa niewielka heraldy-

czna praca Dugosza p. t.: Insignia seu clenodia regni Po-

loniae, zawierajca wizerunki herbów ziem polskich, kapitu

oraz przeszo stu rodów szlacheckich wraz z krótkiemi opisami,

w których najcenniejsze s zwize charakterystyki rodów, naj-

czciej na wasnej obserwacji oparte.

ywoty witych. Zagbiajc si coraz bardziej w pracy

historycznej, zwaszcza od mierci Olenickiego, z zadowole-

niem musia si pobony Dugosz zatrzymywa nad postaciami

witych polskich, w szczególnoci za nad postaci w. Stani-

sawa, zwizanego z ukochan katedr krakowsk. Uwaa on,

e suszno maj ci, którzy ze mierci w. Stanisawa -
czyli upadek królewskoci i upadek Polski, i poszed w tern

mniemaniu jeszcze dalej, widzc w przejciu bera z rk Pia-

stów do niesympatycznych mu Jagiellonów skutki kltwy, ci-

cej na rodzie zabójcy witego patrona. By przyczyni si



23

do podniesienia jego kultu, napisa wic nowy ywot szu. Sta-

nisiawa, ukoczony w r. 1465, a bdcy wTasIwie rozsze-

rzon przeróbk ywota, skrelonego niegdy przez Wincentego

z Kielc. Interesuje on nas raczej ze wzgldu na wspomniane

wyej pogldy Dugosza, ni na nowe wiadomoci historyczne,

których prawie nie przynosi.

Z innych pobudek wypyn póniejszy nieco ywot w.
Kingi, ukoczony dopiero w latach 1471—1474. DTugósz, za-

poznawszy si z ywotem tej królowej, skrelonym przez Fran-

ciszkanina, Stanisawa, postanowi napisa rzecz lepszym ni
tamten jzykiem, a przedewszystkiem uporzdkowan chronolo-

gicznie, dedykujc j drogiemu mu tak Jakóbowi Sienieskiemu.

Powstaa w ten sposób praca, charakterem i wartoci nie od-

biegajca od poprzedniej.

Katalogi biskupów. W zwizku z ogólnemi badaniami

historycznemi Dugosza s te niewielkie jego prace, bdce
pewnego rodzaju monografjami biskupstw polskich, a stanowice

niejako prace przygotowawcze, wzgldnie pomocnicze, do wiel-

kiego dziea, lecz osobno zredagowane. Notuje on w nich po

kolei imiona, pochodzenie, daty ycia, a zwaszcza rzdów po-

szczególnych biskupów, krótkie dzieje ich rzdów i ogóln cha-

rakterystyk osób. Pierwszym z nich by katalog biskupów

wrocawskich, po nim kujawskich, poznaskich, arcybiskupów

gnienieskich, a wreszcie biskupów krakowskich i pockich.

Piszc je, opiera si Dugosz czciowo na istniejcych po ka-

pituach zapiskach o biskupach, wzgldnie ich spisach czy ka-

talogach z podaniem zwaszcza dat, dotyczcych pochodzenia

i czasu rzdów. Wiele jednake wiadomoci czerpa z niezna-

nych nam dzisiaj róde i std katalogi jego, powstae w cigu
dugoletnich bada, s obfitym zbiorem wiadomoci historycz-

nych, aczkolwiek niejedna z nich wymaga dzi korektury.

Ksiga uposae diecezji krakowskiej. Liber be-

neficiorum dioecesis cracoviensis jest po Dziejach Polski

najwikszem i najznakomitszem z dzie Dugosza. Jak nikt inny

zna Dugosz majtnoci biskupie i kapitulne, zarówno z du-



24

g-oletniej praktyki administracyjnej, jak i studjów nad prze-

szoci. Objedajc kraj, jako wizytator tych dóbr, móg na

miejscu zebra wiele informacvj zarówno o nich, jak i o upo-

saeniach innych kocioów. Widzc, i z biegiem czasu ginie

wiele dowodów o majtku kocielnym przez poary i obojtno
ludzk, postanowi Dugosz — jak sam zaznacza we wstpie
pracy, dokona dziea podobnego, jak opracowane w r. 1440,
lecz na znacznie szersz skal zakrojonego, bo tyczcego take
ogóu kocioów parafjalnych oraz klasztorów. Przystpi do
w czasie, gdy by wychowawc królewiczów od r. 1470, a wic
w ostatnich latach ycia. Oczywicie musia mie pomoc ludzi

interesowanych. Wedle planu, przez Dugosza nakrelonego,

dostarczao duchowiestwo wieckie i klasztorne diecezji kra-

kowskiej spisu swoich uposae, a Dugosz, uporzdkowawszy
ten materja, stworzy dzieo, które jest statystyk, a zarazem

wiernym opisem geograficznym ówczesnej Maopolski. Taki ob-

szar zajmowao bowiem wówczas biskupstwo krakowskie. Obraz

ten jest tem peniej!?zy, e wszed do, prócz opisu dóbr ko-

cielnych, take opis dóbr rólewskich i prywatnych z racji

dziesicin, jakie z nich kocioom opacano. Dla historji gospo-

darczej, genealogji i geografji historycznej tych czasów jest to

dzieo kopalni niewyczerpan.

Pod okiem Dugosza, ju u schyku jego ycia, bo w r.

1479 powsta wreszcie zbiór bardzo cennych dokumentów, do-

tyczcych stosunków polsko-krz3ackich. Znajduj si tam akta

procesu polsko-krzyackiego z r. 1339, przywileje Krzyaków,
dotyczce ziem pomorskich, Prus i Litwy, a wreszcie akta sprawy

midzy PoL^k a Krzyakami z r. 1422. Zbiór tych dokumen-
tów, znanych jako Lies ac res gestae iner Polonos ordi-

nemgue Cruciferorum, by bez kwestji w zwizku z prac
Dugosza nad dziejami Polski.

IV

DUGOSZA DZIEJE POLSKI
Historja Polski. Dzieem, które wsawio imi Dugosza

w kraju i zagranic i zapisao go jako ojca dziejopisarstwa
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polskiego jest: Dziejów polskich ksig dwanacie (Historiae

Polonicae libri XII). Obj niem Dugosz cao dziejów Polski

od czasów najdawniejszych a prawie po dzie swojej mierci,

a podzieli na 12 ksig, co prawda bardzo sobie nierównych,

skoro dwie ostatnie, obejmujce dzieje wspóczesne autorowi,

dorównywaj prawie objtoci dziesiciu poprzednim. Pierwsza

ksiga zawiera opis geograficzny ziem polskich oraz dzieje cza-

sów pogaskich i Mieszka I, druga dzieje Bolesawa Chrobrego

i Mieszka II, trzecia Kazimierza Odnowiciela i Bolesawa mia-
ego, czwarta Wadysawa Hermana i Bolesawa Krzywoustego,

pita siga do zgonu Bolesawa Kdzierzawego, szósta do pierw-

szego napadu Tatarów, siódma do koronacji Przemysawa II,

ósma najkrótsza^ po r. 1300., dziewita obejmuje czas> Wa-
dysawa okietka i Kazimierza W., dziesita rzdy Ludwika
wgierskiego, Jadwigi, a wreszcie Jagiey po r. 1409. Dzieje

wspóczesne sobie podzieli Dugosz midzy ksig jedenast,

sigajc po r. 1434, i dwunast, dobiegajc pocztków 1480
r., a wic ostatnich miesicy ycia autora.

Dzieo Dugosza nie jest te bynajmniej przerwane przez

jego mier. Tu przed ni zostao ono prze/e zamknite
i ukoczone; tak jak na wstpie otwiera je przedmowa i dedy-

kacja pamici Zbigniewa Olenickiego, tak zamyka ustp, zwró-

cony do czytelników i potomnych, w niezmiernie gorcych,
wprost wzruszajcych sowach napisany, w którym autor stwierdza,

i czuje zbliajcy si kres ycia i wyraa rado, e przed

nim udao mu si zamierzonego dziea dokona.
Ukad dziea jest chronologiczny. W obrbie kadego roku

grupuje Dugosz wypadki w osobne ustpy, powicone jednej

kwestji i wyranie od siebie oddzielone, opowiadajc w ten

sposób zarówno wydarzenia w Polsce, jak i jednoczesne wy-
padki w krajach postronnych, o których doszy go wiadomoci,
lub które z tych czy innych przyczyn uwaa za stosowne przy-

toczy.

Powstanie dziea. W przedmowie wspomina Dugosz,
i do napisania historji zachca go oddawna Zbigniew Ole-

nicki, „niezwykem paajc pragnieniem rozsawienia dziejów
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ojczystych" i e yczeniu temu Dugosz nawet po zgonie kar-

dynaa uczyni pragn zado. Mia jednake nasz historyk

i inne pobudki do pracy. Bolao go, e „wielu spraw i dziejów

Polski, godnych wiadomoci, które dla braku piszcych niepa-

mi pokrya, nie znamy", i widzia w tem wielk szkod za-

równo dla umysów, jak i dla sztuki rzdzenia pastwem pol-

skiem, dla której z przeszoci wycign pragn zbawienne

nauki. Przykro mu byo wreszcie, e dzieje Polski przez brak histo-

ryków nieznane s wiatu i przez opieszao Polaków wydaj
si, zwaszcza obcym, mao znaczne i nie ciekawe.

Temi pobudkami wiedziony, cho sam ywi wtpliwoci,
czy siy i zdolnoci mu dopisz, by godnie przeprowadzi za-

mierzone dzieo, zabra si do pracy nad Historj Polski. Ju
za ycia Zbigniewa Olenickiego spisywa, zdaje si, pod jego

dyktatem wypadki z czasów wystpienia Zbigniewa na aren
publiczn, a wic od r. 1410 mniej wicej, by potem wyga-
dziwszy je i uzupeniwszy, wcieli do swego dziea, kontynuujc
je dalej; dziki temu te czas}^, przypadajce na wczesn mo-
do Dugosza, a wic takie, z których nie posiada wasnych
spostrzee, s napisane z równem bogactwem informacyj, co

okres jego wieku dojrzaego.

Pocz te wczenie gromadzi róda do dziejów czasów

wczeniejszych, lecz do pracy konstrukcyjnej przystpi dopiero

po mierci Olenickiego w r. 1455, aby odtd, jak sam podaje,

przez lat dwadziecia pi nad ni pracowa. Na rozpoczcie

jej wówczas wpyna zarówno zmiana w pooeniu Dugosza,

jaka nastpia ze mierci Zbigniew^a, jak i fakt, e niedugo

przed ni udao mu si wreszcie otrzyma zdawna poszukiwa-

nego w^e Wgrzech i Woszech Liwjusza, którego dzieo byo
wtedy wielk jeszcze rzadkoci. W Liwjuszu znalaz wzór, jak

naley tworzy wielkie dzieo historyczne, obejmujce cae dzieje

narodu, którego nie mogy mu dostarczy kroniki redniowieczne,

zwaszcza za kroniki polskie. Liwjusz sta si dla Dugosza
wzorem przedewszy stkiem w sposobie przedstawiania wypadków,

pozwalajcym mu cofn si wstecz i da dzieje wieków ubie-

gych, nie jako wstp ao dziejów wspóczesnych, lecz jako ró-

wnorzdn cz dziea; by te dla wzorem przy uoeniu roz-
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kadu dziea na podobne do Liwjnszowyci ksigi, prowadzone

sposobem chronologiczn^^m, a zawierajcym pewne caoci.

Nakreliwszy sobie z góry plan i podzia dziea, przy-

stpi Dugosz do jego wykonania, pracujc jednoczenie nad

czci pierwsz, dawniejsz, jak i nad drug wspóczesn, któr
mia ju znacznie lepiej przygotowan z lat ubiegych. Ta druga

cz (ksigi XI—XII) szybciej te postpowaa naprzód od

pierwszej, wymagajcej trudów, mozolnych poszukiwa i po-

prawek. Przed upywem trzech lat, a wic do 1458 r. uko-
czon bya w zasadzie ksiga XI i cz XII po rok 1443,
a przed r. 1461 dosign w opowiadaniu swem daty mierci

Zbigniewa Olenickiego, t. j. 1455 r. Dzieje zatem ostatnich

lat dwudziestu pisa móg ju zwolna w miar rozwoju wy-
padków.

Odmieunemi torami sza praca nad dziejami wieków da-

wniejszych. Tu Dugosz wraca po kilkakro nieraz do tej sa-

mej epoki, by w miar nowych róde i nowych bada co
zmieni, poprawi lub dorzuci, cho i dwie ostatnie ksigi bez

póniejszych poprawek si nie obeszy. W cigu pracy przyby-

way bowiem historykowi coraz to nowe róda, zwaszcza obce,

o których pozyskanie bardzo si stara; aby móc ze wszystkich

korzysta w oryginale w starszym ju wieku, „siwizn okryty",

nauczy si ruskiego alfabetu, a zdaje si, i niemieckiego jzyka.

róda Dugosza. „Po wielorakich badaniach i rozmy-

sach, a ku temu wycieczkach i podróach, podjtych dla spi-

sania kronik krajowych i obcych, po doznaniu rozmaitych przy-

mówek, obelg i potwarzy.", zebra wreszcie Dugosz ten olbrzymi

materja historyczny, na jakim opar swoje dzieo. Nie mia po

temu wzorów w Polsce, bo jego poprzednicy, o ile korzystali

ze róde pisanych, ograniczali si zazwyczaj do przepisywania

tego, które im za podstaw suyo, nie dbajc o uzupenienie

go innemi, poza wiadomociami, czerpanemi z tradycji ustnej

lub wasnemi domysami. Take i wspóczeni mu historycy

obcy uwaali swe zadanie za spenione, jeli dokonali kompi-

lacji wiadomoci dawniejszych kronikarzy w jak tak cao.
Dalek od nich bya jeszcze myl wydobycia dokumentów z pyu
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archiwalnego, przeprowadzenia poszukiwa za rocznikami i za-

piskami, sowem, oparcia si na ródach niejednokrotnie bez-

wzgldnie wikszej wartoci ni tamte, a przedewszystkiem po-

wikszenia t drog zapasu wiadomoci historycznych czem
ponad to, co ju poprzednikom byo znane.

Podj t myl Dugosz, stwierdzajc z alem, jak wiele

pomników historycznych zagino, „co za staranniej dochowao
si do naszego wieku, to szczupym jest tylko zabytkiem dzie-

jów". Nie zraony tem jednak, tem gorliwiej podejmowa poszu-

kiwania i „co po kocioach, po archiwach i rónych miejscach

byo rozprószone", stara si zebra; uwaa bowiem, e zada-

niem jego jest, „nie poprzestajc na powtarzaniu tego, co da-

wniejsi i obcy napisali, dalej nieco postpi". To te zapas

róde, jakim rozporzdza, przedstawia si wprost imponujco.

oj róda polskie. W poszukiwaniach swoich zgro-

madzi Dugosz z nielicznemi wyjtkami prawie wszystkie znane

nam dzisiaj, a wówczas istniejce róda polskie; co wicej, jak

wykaza szczegóowy rozbiór jego dziea, posiada take i wia-

domoci, ze róde nam dzi nieznanych pochodzce. Nie ze

wszystkich korzysta w równej mierze chtnie i równie obficie.

Z poród roczników wyzyska przedewszystkiem rocznik ka-

pitulny krakowski, najcenniejszy, a tak atwo dla dostpny,

nastpnie rocznik Traski i wielkopolski. Pozatem jednak czerpa

wiadomoci z kilkunastu innych jeszcze roczników, kalendarzy

wzgldnie nekrologów polskich. Posuyy mu one w szczegól-

noci do ustalenia chronologji dla caych okresów, które opisy-

wa na podstawie róde, pozbawionych dat, jak n. p. kronika

Galla, a take suyy mu za szkielet opowiadania tych czasów,

dla których brak jest róde kronikarskich. Rzecz prosta, e
przeszy przez rce Dugosza ywoty witych i opisy

cudów witych polskich, lecz nie zawsze w tym komplecie,

w jakim je dzi znamy. I tak n. p. z ywotów w. Wojciecha

znany jest Dugoszowi tylko jeden, którego autorstwo przypisuje

si Gaudentemu; zna jednake jakie póniejsze ju opisy cudów

czy legendy o w. Wojciechu, które si do nas nie dochoway.

Korzysta te Dugosz zkatalogów biskupów wrocawskich,

krakowskich, kujawskich i arcybiskupów gnienieskich, po-
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w zasadzie wspomniane ju wyej przez siebie opracowane,

duo obszerniejsze katalogi.

Z ca gorliwoci wyzyska wreszcie kroniki polskie,

z których zna wszystkie nam znane, chocia nie do wszystkich

z nich odnosi si z jednakowem zaufaniem.

Nie przemawia mu wic bardzo do przekonania Gallus,

ju nawet pod wzgldem formy, w której razia go niewyszu-

kana acina i lakoniczna zwizo. Dugosz, zostajcy pod

wpywem humanistycznej aciny, powtarzajc w swem dziele

wiadomoci Galla, stara si je poda lepszym stylem, a prze-

dewszystkiem w moliwie penej i obszernej formie. Nie zawsze

jest to szczliwe. Tam, gdzie nie mona byo Galla uzupeni
innemi ródami, daje Dugosz wasne domysy, a te t. zw. am-

plifikacje s nieraz nietylko zwykem rozwodnieniem zwizych
wiadomoci Galla, ale prostemi zmyleniami. Nierazzn ów, uzu-

peniajc Galla ródami, zwaszcza obcemi, robi to niefortunnie

i miesza zupenie oderwane od siebie fakty. Nie przypada te
do gustu Dugoszowi sposób mylenia Galla, sposób patrzenia

jego na pewne osoby i fakty. W takich razach wola polega

na tych ródach, które blisze byy jego wiatopogldowi, lub

te niemiJe mu informacje omija czy po swojemu prostowa.

Nic te dziwnego, e Wincenty Kadubek cieszy si

u niego o wiele wikszem, niemal bezwzgldnem czasem zau-

faniem, które w nim wzbudza, jako biskup i czciciel w. Sta-

nisawa; jest on te jedynym niemal autorem, któremu Dugosz
powici zaszczytn wzmiank, cho i jego informacje poddaje

przeróbkom, nie zawsze szczliwym.
Mniej znacznie wiadomoci bierze z Kroniki wielkopolskiej,

bardzo mao z Mierzwy, pen doni czerpie natomiast z Janka

z Czarnkowa. Korzystajc z dziea jego, wprowadza równie
szereg zmian, nieraz samowolnych, czasem jednak, zdaje si,

prostuje przekazy Janka, nie zawsze prawdomównego, tradycj

ustn, bd co bd jeszcze yw dla czasów andegaweskich

w Polsce. Janka bowiem Dugosz nie lubi, nie wymienia go

nigdzie po imieniu, pomija zupenie atak jego na Zawisz z Ku-

rozwk, póniejszego biskupa krakowskiego. Przyczyn tego byy
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odstrczay, tern wicej, e róda krakowskie, a tym ufa Dugosz
najwicej, wyraay si jak najlepiej o oczernionym przez Janka

Zawiszy.

Dla dziejów lska korzysta Dugosz z Kroniki ksit
polskich, a zna take i dzieo wczeniejsze od niej Marcina

Polaka.

Prócz róde wyej wspomnianych wcign do swego

dziea jeszcze jeden rodzaj róde, a mianowicie dokumenty,
co ogromnie podnosi nasz opinj o jego metodzie pracy. Nie-

jednokrotnie przytacza je Dugosz w caoci, czasem w stre-

szczeniu, lub tylko o nich wspomina. Jest to tern waniejsze,

e, dziki Dugoszowi, jestemy w monoci odtworzy sobie kil-

kadziesit dokumentów, nieraz bardzo wanych, które ani z ory-

ginau, ani z kopji nie s nam znane. Dla wypadków XV wieku

zwaszcza korzysta on zapewne z metryki koronnej. W wielu

miejscach opiera si wreszcie na uchwaach synodów i aktach

procesowych, zwaszcza w sprawach krzyackich.

b) róda obce. „Jeliby mi kto przygania — pisze

Dugosz w przedmowie swego dziea — e opisywaem nie same

dzieje Polski, ale i czeskich, wgierskich, ruskich, pruskich,

saskich, litewskich i rzymskich, a nadto papiey, cesarzów

i królów historji, od wielu nieznanej, dotykaem, niechaj wie,

e czyniem to z rozmysu i powodowany potrzeb wywiecenia

prawdy. Albowiem kraje te mieway styczno z Polsk, ju to

z powodu rozlicznych i sojuszów i wojen, ju dziki podobie-

stwu jzyka i bliskiemu ssiedztwu, tak, i czsto pod jednego

wadcy rz*dem zostawa}^ Gdy wic z dziejami Polski wiele

obcych jest w zwizku i poczeniu, zdao mi si rzecz przy-

zwoit zbacza do nich miejscami, nie przez zarozumiao,
ale i by naszym czytelnikom byy wiadome". W sowach tych

wygasza Dugosz jedn z zasad nowoytnego badania histo-

rycznego, na któr poprzednicy jego nie umieli jeszcze zwróci

uwagi, a có dopiero przeprowadzi j w ten sposób, jak nasz

historyk! Postanowi on sign, o ile to byo w jego monoci,
do dziejopisarstwa kadego z narodów ssiednich i na tej pod-

stawie kreli i ich dzieje i zwizek ich z Polsk, Moe nie
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zawsze przeprowadzenie odpowiadao programowi, ale myl sama

bya ogromnym postpem, przynoszcym zaszczyt Dugoszowi.

Najwaniejsze dla stosunków polskich byy oczywicie

róda krzyackie. Zapozna si z niemi Dugosz, jak wiemy,

w toku pracy, w r. 1464 w czasie pertraktacyj z Zakonem,

cho co prawda nie ze wszystkiemi, gdy nie zna n. p. aciskiej

kroniki Piotra Duisburga, z pocztków XIV wieku pochodzcej.

Zna za to przeróbk tej kroniki: Kronik von Pruzinland,
rymami na jzyk niemiecki przeoon przez Mikoaja Jeroschina,

oraz rymowan równie niemieck kronik Wiganda z Mar-

burga, opisujc wypadki lat 1311— 1394. Za pobytu na Po-

morzu kaza sobie obydwie te kroniki przeoy pospiesznie ja-

kiemu duchownemu na jzyk aciski dla atwiejszego korzy-

stania, aczkolwiek nie ulega kwestji, e korzysta i z niemiec-

kiego oryginau Wiganda. Tumaczenia ob3Mwu tych kronik s
bardzo liche, Dugosz te dosy powierzchownie z nich korzysta.

Warto jednak zaznaczy, e gorliwoci jego w zbieraniu róde
zawdziczamy znajomo kroniki Wiganda w caoci, aczkolwiek

w bardzo sabym przekadzie, gdy niemiecki orygina, wyjwszy
paru fragmentów, zagin; a tylko owo tumaczenie si prze-

h^owao. Korzysta te wreszcie Dugosz z Kroniki oliwskiej,

która, jak wszystko wskazuje na to, wysza z pod pióra jednego

z opatów tamtejszych, Polaka, Stanisawa.

róda powysze suyy Dugoszowi take do nakrelenia

stosunków i dziejów litewskich. Ponadto jednak i dla nich i dla

spraw ruskich posuguje si latopisami rusko-litewskiemi
i r u s k i e m i. Co do tych ostatnich, to mimo, e jak sam za-

znacza, umylnie dla nich uczy si po rusku, korzysta z nich

do pobienie, a nie moe sobie da rady z chronologj rusk,
skutkiem tego oznaczenie stosunków Dugosza do poszczególnych

latopisów jest bardzo trudne. Pewnem jest jednak, e korzysta
z waciwej kroniki Nestora oraz z latopisu awrentyjskiego.

Ze róde ruskich korzysta do okresu, sigajcego koca XIII

wieku. Póniej nastpuje w ródach tych przerwa, a do danych
latopisów rusko-litewskich z XIV wieku, widoczna i w dziele

Dugosza, który skoczywszy czerpa z pierwszych pod r. 1288,
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dopiero od r. 1382 zaczyna podawa wiadomoci, pochodzce
z drugich.

Daleko wyraniej da si okreli znane Dugoszowi róda
czeskie. A po r. 1120 opiera on si na pochodzcej z po-

cztków XII wieku kronice Kosmasa, potem za od r. 1123
korzysta z dziea Pukawy, powstaego na polecenie Karola IV
w drugiej poowie XIV wieku. Zna te jednego z kontynuatorów

Kosmasa, a take Historj Czech, napisan przez wspomnia-

nego wyej humanist, Eneasza Sylwjusza Piccolominiego,

z której w pewnych miejscach korzysta. Nie zna natomiast

szeregu innych, najczciej cenniejszych od niejednego z po-

wyszych róde czeskich, widocznie dla wówczas niedostpnych.

Lepiej pod tym wzgldem zaopatrzony by w róda w -
g i e r s k i e. Wszystko przemawia za tem, e w posiadaniu Du-
gosza znajdowao si t. zw. praródo kronik wgierskich, si-

gajce do chwili wstpienia na tron Ludwika W., w dawnej

redakcji, na której opieraj si póniejsze róda, jak kronika

budziska, cho nie jest wykluczone, e i ta ostatnia, wydana
drukiem w r. 1473, dostaa si do rk jego. Stamtd to za-

czerpn nasz historyk gówny zrb swych wiadomoci o W-
grzech, uzupeniajc je w niektórych tylko szczegóach danemi

innych róde, jak ywota w. Stefana, napisanego przez Hartwiga

i kroniki polsko-wgierskiej.

Prócz powyszych róde postronnych, zwaszcza w krele-

niu wypadków, dotyczcych cesarstwa i papiestwa, posugiwa
si Dugosz szeregiem róde obcych, czy to o charakterze ogól-

nym, jak dziea Marcina Polaka (Chronicon Pontificum et

Imperatorum) i Ptolemeusza z Lukki (Historia ecclesiastica),

lub specjalnym, jak dziea Tomasza ze Spalato i gone De
rebus gestis Friderici /. Ottona fryzyngeskiego z wieku XII.

Co wicej, szczegóowy rozbiór tekstu Dugosza wykaza spor
liczb wiadomoci zarówno o dziejach narodów postronnych, jak

i dziejach Polski, opartych niewtpliwie na ródach pisanych,

dostpnych wówczas Dugoszowi, lecz nam ju dzisiaj nieznanych.

c) Tradycja ustna dostarczya Dugoszowi stosun-

kowo niewiele wiadomoci z wieków ubiegych; ucieka si do

niej co prawda, zaznaczajc, e wypadki, „których podania
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pimienne, ta jedyna i najpewniejsza rkojmia dziejów, nio

uwieczniy w pamici, z samych wieci krcych, najstaranniej

jak tylko mogem i jak najsumienniej spisaem". Tej to tra-

dycji ustnej zawdziczamy szereg barwnych i znanych dzi po-

wszechnie opowiada, jak o Florjanie Szarym, Wierzynku
i Maku Borkowiczu.

flCj Wasne przeycia i relacje wspóczesnych do-

peniaj szeregu wyej wyliczonych róde Dugosza. Zaznaczy-

limy ju poprzednio, e dla pocztków XV w. zbiera on jesz-

cze przed przystpieniem do dziea materjay, prowadzc za-

piski, gównie na informacjach Zbigniewa Olenickiego oparte.

I póniej zbiera gorliwie relacje wiadków naocznych o wy-
padkach, których sam wiadkiem by nie móg, jak n. p. bitwy

warneskiej. Sam wreszcie by wiadkiem lub aktorem wielu

opisywanych przez si wypadków, to te susznie móg powie-

dzie, e „te, które za naszego przypady wieku, wasnem opi-

saem piórem". Niejeden te szczegó czasów dawniejszych

owietla Dugosz autopsj, obejrzeniem miejsc historycznych.

Tu zaliczy trzeba wiele danych z jego geografji ziem polskich,

umieszczonej na wstpie dziea, informacje tyczce nagrobków
i pomników, oraz ich napisów, opisy takie, jak kaplicy w.
Stanisawa w Assyu, lub wiadomo o kociach bielejcych na
polu bitwy pod Powcami.

Metoda historyczna Dugosza. Znajc w ogólnych

zarysach zapas róde, jakiemi historyk nasz rozporzdza, zro-

zumie moemy ogrom trudu, jaki sobie dla ich zebrania zada
musia w ówczesnych warunkach; przyjrzyjmy si teraz sposo-

bowi, w jaki je wyzyska, metodzie naukowej, któr zastoso-

wa przy opracowaniu swego dziea. Zwyczaju cytowania ró-
de, z których si czerpie, nie znano w zasadzie w wiekach

rednich i pisarze czynili to jedynie okolicznociowo. Tej sa-

mej praktyki trzyma si i Dugosz i jedynie przez porównanie

tekstów duj moemy do róde, z których korzysta. Czerpano
za zwykle wówczas w sposób zupenie dowolny, bd to prze-

pisujc ródo mniej lub wicej dosownie, bd te skracajc
je i przerabiajc wedle upodobania, bez tumaczenia czytelni-

Bibl. Nar. Nr 3i (Dugosz: Bitwa Grunwaldzka). 3
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kowi, dla czego si to czyni. Tak samo postpuje ze swemi
ródami i Dugosz, który ustpy róde^ dotyczce spraw pol-

skici, poddaje z zasady choby stylistycznej tylko przeróbce.

To, co si tyczy obcyci, zazwyczaj dosownie za ródem przy-

tacza. W tern atoli jest on wyszym od swoich poprzedników

i wielu wspóczesnych, e zmieniajc przekaz róda, niejedno-

krotnie stara si przekona czytajcego o niesusznoci dawnego

pogldu i przytoczy argumenty, moe dla nas niewystarcza-

jce, lecz przemawiajce wedle niego za zmian lub przyjciem

wersji innego róda, bardziej mu odpowiadajcej.

Najczciej opiera Dugosz swoje wywody na najdawniej-

szych i pierwotnych ródach, dotyczcych danego wypadku,

a opowiadanie swe kreli na podstawie róde pochodnych

tylko wówczas, gdy wiadomoci ich s obszerniejsze, a zwa-
szcza, jeli bardziej odpowiadaj jego osobistym przekonaniom.

Wersje sprzeczne zestawia obok siebie, a wiadomoci dla Pol-

ski niekorzystne, zwaszcza w ródach obcych napotkane, po-

mija lub przemilcza. Niejednokrotnie zdarza mu si te podwa-

janie faktu, t. j. przytacza go dwukrotnie pod rónemi da-

tami, jeeli tak podaj go dwa róne róda. Najwicej wtpli-

woci nasuwa nam metoda Dugosza wówczas, gdy znajdujc

jak pobien wzmiank, stara si uzupeni j przez poszu-

kiwania w innych ródach, a gdy to nie daje wyniku, przez

wasne domysy, oraz wtedy, gdy przychodzi do przekonania,

e jaki fakt wydarzy si musia i dlatego, mimo braku da-

nych, maluje nam go ze swej wyobrani. I tak n. p. mimo,

e nie znajduje w ródach wiadomoci o interdykcie, rzuco-

nym przez Grzegorza VII po zabójstwie w. Stanisawa, opi-

suje go jednak szczegóowo, bo jest przekonany, e papie tak

a nie inaczej musia wówczas postpi. Eelacje Pukawy o wal-

kach Wacawa czeskiego w Polsce z r. 1292 rozszerza n. p.

domysami, opisuje podzia wojsk jego na dwie czci, narady

wojenne w Krakowie i dochodzi wkocu do mj^lnego wyniku

kampanji, by korzystniej przedstawi pozycj okietka.

Te t. zw. amplifikacje Dugosza maj ródo swe w d-
eniu do przedstawienia wypadków nie jako nagich faktów,

lecz z dokadnem podaniem towarzyszcych im okolicznoci
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wzgldnie przyczyn i skutków. S orie w zwizku t t. zw.

pragmatyzmem Dugosza, cech najbardziej charakterystyczn

dla jego metody. Czasem prowadzi go on do pomysów nawet

szczliwych, nieraz jednake do kombinacyj fantastycznych

Jub nawet faszów. Trzeba jednake rozumie i to, e przy

a^czesnym stanie nauki, dalekiej od dzisiejszych rodków kry-

^^^i historycznej, bdy takie byy nieuniknione. Zdawa sobie

?ff nich spraw i sam Dugosz, wzywajc potomnych do napra-

wienia w dziele swem „rzeczy sabo uzasadnionych, wtych
i niepewnych... z wasnych lub cudzych czerpanych domysów".

Bdy tego rodzaju popenia musia tem bardziej, e, jak

wszyscy historycy redniowiecza, nie mia jeszcze tej perspek-

tywy dziejowej i pojcia ewolucji, jakiemi dysponuj dzisiejsi

historycy, i by przewiadczony, e stosunki, wród którychy
w ówczesnej Polsce, istniay w niej od jej pocztków. Sdzi
wic n. p., e i w pierwotnych czasach istniaa szlachta, po-

siadajca herby, jak w w. XV, e Rada koronna, otaczajca

króla za jego czasów, staa ju i u boku Mieszka I; popenia
przez to anachronizmy wyrane dla nas, ale nie dla swoich

wspóczesnych. Pragmatyzm, którego wzory dawa mu przecie

i sam Liwjusz, wiedzie go do wkadania w usta bohaterów

dugich i kwiecistych przemówie., cho mowy te ani artyzmem,

ani charakterystyk osób nie dorównywaj Liwjuszowym. Nie

stawia sobie te Dugosz, piszc swe dzieo, za zadanie stwo-

rzenia dziea artystycznego, chcia opowiedzie fakty, nie my-
la tworzy rzeczy literacko piknej czy poetyckiej. Praktycz-

no, przejawiajca si w caem jego yciu, i tu wycisna
swe pitno.

Mimo wszystkich bdów czy usterek, zasuga Dugosza
dla posunicia naprzód nauki historycznej w Polsce jest ogromna.

Opanowa materja olbrzymi, jak nikt przed nim, cho nie zdo-

a go przetopi, jak zamyla, w jednolit cao, a zwaszcza
zwizku dziejów Polski z powszechnemi odpowiednio wykaza.
Nie poda jednak materjau bezkrytycznie, wiele rzeczy, zwa-
szcza o charakterze bajecznym, umia odrzuci, mimo e wspó-
czeni mu historycy z zamiowaniem rozwodzili si nad bajecz-

nemi pocztkami pastw; inne, które uwaa za zbyt odbiega-
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jce od toku opowiadania, pomin. Walczc z wielu trudno-

ciami i bdzc niejednokrotnie, uczyni jednak sw metod
krok zasadniczy w naszem dziejopisarstwie, przestpi próg,

dzielcy kronikarstwo redniowieczne od dziejopisarstwa w no-

woytnem pojciu, i pchn przez to zdecydowanie polsk nauk
historyczn na nowe tory. Metod sw przewyszy wspócze-

snych historyków humanistów, dbaych wicej o form ni o tre,
i rysuje si na ich tle jako pierwszorzdny uczony.

Zadania historji i historyków wedle Dugosza.
Podkrela Dugosz wyranie, e historycy róny cel sobie sta-

wiaj: jedni pisz dla zyskania sawy, dziki piknemu stylowi;

drudzy dla zdobycia ask monych, inni dla opisania spraw, na

które patrzyli. adna z tych przyczyn — mówi dalej — nie

kierowaa nim, a jedynie wielko dziejów, okrytych pomrok,
cze prawa i mio ojczyzny, a zwaszcza ch wykazania

prawdy, dla której „zatyka ucho na udzcy piew syren, aby

prawdy i czystoci dziejów nie skazi ani zawici, ani przy-

chylnoci". Zadaniem historyka jest bowiem przedewszystkiem

stwierdzenie prawdy i jeli w podaniach dziejowych co sprze-

ciwia si prawdzie, winien to omin. „Powinnoci bogiem
i powoaniem jest dziejopisa, skrela wiernie tak pomylne,
jako i nieszczliwe wypadki, chwalebne, jak i niepoczciwe

sprawy, a w nich przekazywa potomnym zwierciado i przy-

kad budujcy ku zachcie i przestrodze". Dlatego to „ dziej o-

pisowi potrzebna jest wielka bystro umysu... aby czy co po-

chwali, czy zgani przyjdzie, umia zachowa miar"...

Stosownie do tego, ma Dugosz wysokie pojcie o historji

i jej zadaniach: „ze wszystkich nauk, które su do ukszta-

cenia umysu, adna nie janieje tak wietnie^ ani tak zaleca

si wartoci, jak historja... u mdrców poczytana za matk
cnoty i mistrzyni ycia". Stosownie bowiem do pragmatyzmu,

któremu hodowa, „historia est magistra yitae", naley z niej

wycign praktyczne wskazówki przedewszystkiem dla rzdze-

nia pastwem. „Nie mao przyczynia si do rzdnego sprawo-

wania rzeczypospolitej czytanie dziejów dawnych i rozwaa-
nie zarówno zacnych, jak i ohydnych spraw przodków... caemi
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przeto siami garn si powinnimy do tej nauki, z której

1 wiczenie dla naszego umysu i rzdny kierunek rzeczypospo-

litej z korzyci wypywa". Pisze wic Dugosz swe dzieo,

„iby królowie i rzdcy i ci, którzy rzecz pospolit sprawowa
maj, widzc w tej ksidze wzory mów najdzielniejszych ryl-

*cem dziejowym skrelone, brali pochop do ich naladowania".

Ma wreszcie i inne jeszcze znaczenie historja, któr Du-
gosz stawia bardzo wysoko wedle poj ówczesnych, bo obok

filozofji. „Przez czytanie bowiem dziejów... moemy w krótkiej

chwili obezna si z dziejami dugich wieków i sprawami ró-

wnie tajemnemi, jak i publicznemi. Tym sposobem czowiek
mody i wiekiem kwitncy moe przewyszy starców, posia-

dajcych wiadomoci jednego wieku, który przeyli, albo im

przynajmniej dorówna, gdy swój umys wzbogaci nauk naj-

wyborniejsz, w obrazie spraw i dziaa i znajomoci dzie da-

wnych zawart". Obaczmy teraz, jak wyglday te zapatrywa-

nia Dugosza w zastosowaniu praktycznem.

wiatopogld historyczny Dugosza. W pogldach
swoich jest Dugosz dzieckiem swego wieku; jest duchownym,
jest wychowankiem szkoy Olenickiego, gorcym patrjot ukszta-

conym wedle tych poj, jakie polityk wielkiego biskupa kie-

roway. I nie mogo by inaczej; jak u kadego z ludzi, wa-

runki, wród których y, musiay zaway mocno na w^Tobie-

iiu si jego pogldu na wiat i dzieje, na porzdek rzdzcy
wiatem i logik faktów historycznych.

Nad caem dzieem jego góruje gorca religijno i py-
nce z niej przekonanie, e cay bieg dziejów jest dzieem
sprawiedliwoci Boej, rzdzcej wiatem. Ni te tumaczy
najwaniejsze wypadki dziejów Polski. Zabójstwo w. Stanisawa
sprowadza kar nietylko na jego sprawców, ale i ca Polsk
karze utrat królewskoci i podziaem kraju. Za -wystpne po-

stpowanie panów polskich nadchodzi kara w postaci obcej dy-

nastji (Jagielloskiej), królów nieudolnych, sprzyjajcych wicej
Litwie, ni Polsce. Aeby tego rodzaju pogldy uzasadni, mu-
sia si Dugosz ucieka nieraz do sztucznego tumaczenia i na-

cigania faktów, czynic to tem mielej, e, jak wiemy, uwa-
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a historj za nauk umoralniajc i chcia da jak najwicej

przykadów budujcyci, a sucyci za wskazania na przyszo.
To te i patrjotyzm jego niezawsze dla nas jest konse-

kwentny. Cnot podnosi wprawdzie, gdzie tylko moe, gromi

wystpki, lecz nie waha si milczco czyni od tego wyjtków,
gdy chodzi o dobro pastwa i ludzi dla niego dziaajcych.

*

Sawi osob Krzywoustego, cho jest zabójc brata, bo móg on

mie do tego kroku suszne powody; podobnie wielbi cnoty

chrzecijaskie Przemysawa II, cho ten jest morderc wasnej

ony, bo on przywraca Polsce koron królewsk.

Nastrój patrjotyczny jest jedn z najwaniejszych cech

dziea Dugosza. Wieje on z kadej jego karty. Radoci przej-

muje naszego historyka kady fakt wietnoci, pomylnoci, suk-

cesów Polski, boleje nad objaw^ami upadku i stratami, zwasz-

cza stratami terytorjalnemi. Nie opuszcza go nigdy myl od-

zyskania ziem straconych Pomorza, niebawem odzyskanego,

i lska, o którym marzy wraz z Olenickim, z myl o któ-

rym w grób si pooy. Ta gorca mio ojczyzny, tak ró-
nica Dugosza od wspóczesnych, humanistów, kae mu przed-

stawia jako najszczytniejsz i radosn mier za ojczyzn

i za wiar.
Przywizanie do wiary i Kocioa nie jest bez wpywu

na pogldy Dugosza o stosunku wadzy wieckiej do ducho-

wnej, uksztatowane wedle teorji politycznej Olenickiego, e
pastwo powinno by poddane wadzy Kocioa. Std to stara si-

Dugosz wykaza, e od pocztku istnia w Polsce taki mniej

wicej stosunek Kocioa do pastwa, jaki przeprowadza Ole-

nicki, czy to chodzi bdzie o dziesiciny, czy o swobodny wy-

bór biskupów. Od tych jednake, jak i od caego duchowie-

stwa da, aby w pierwszym rzdzie speniali swe kocielne

obowizki. Polska, na skutek opaty witopietrza, jest poddan
stolicy apostolskiej — wedle Dugosza, niedostpnego jeszcze

dla rozwijajcego si coraz mocniej podówczas, take i u nas,

pojcia udzielnoci pastw narodowych.

W pogldach na pastwo i spoeczestwo wybija si
u naszego historyka postulat dobrych praw i monarchji. spra-

wowanej przez wadców dzielnej rki, niezalenego w rzdze-
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niu, sprawiedliwego dla wszystkich. Warto podkreli, e iu
Dugosz wystpuje przeciw doywotnoci urzdów w Polsce,

osabiajcych wadz królewsk; chce te do dostojestw otwo-

rzy drog na podstawie zdolnoci i nauki, a nie urodzenia,

gdy i szlachectwa ceni nie moe, gdy nie odpowiadaj mu
naleyte przymioty. Jest te gorcym zwolennikiem dynastji

rodzimej, boleje nad tem, ilekro na tronie polskim zasiadaj

obcy. Wolaby te widzie na nim mazowieckich Piastów, ni
Jagiellonów, w czem niewtpliwie odbija si stosunek Olenic-

kiego i jego samego do Kazimierza Jagielloczyka.

Tendencyjno Dugosza. Z tego, co powyej powie-

dziano o sposobie, w jaki Dugosz konstruuje swe dzieo, wy-

nika, e nie jest pisarzem objektywnym. Wprawdzie wiadome
przekrcenie faktów spotykamy u niego wyjtkowo, tem czciej

jednak stronniczo je owietla lub cakiem przemilcza. W hi-

storji czasów, w których y i sam dziaa, trudno oczywicie

byoby da od niego bezstronnoci; ta cz dziea ma do pe-

wnego stopnia charakter pamitnika, wyraa pogldy i opinje

pewnego politycznego kierunku, do którego Dugosz nalea,

a który z innemi walczy. Tem wicej jednak mielibymy prawo

wymaga objektywizmu od Dugosza w pierwszej czci jego

dziea. Wiedzc, e go w wielu kwestjach nie ma, musimy tem

krytyczniej do jego rezultatów si odnosi. Tendencyjno Du-
gosza przynosi jednak ze sob i pewien wynik pozytywny. Jest

nim sd historyczny, niewtpliwie take pod wpywem
Olenickiego powstay; objaw ten, któregobymy próno szukali,

poza nikemi czasem przejawami, u poprzedników Dugosza,

stanowi charakterystyczn i ze stanowiska ewolucji niezmier-

nie wartociow cech jego dziea.

Stosunek do ssiednich narodów, Krzyaków
i Litwy. Pogldy na narody obce i na stosunek Polski w wie-

kach ubiegych formowa sobie Dugosz równie pod wpywem
orjentacji politycznej stronnictwa Olenickiego. Std to pynie

jego gboka niech do Czechów, w których obóz ten, skutkiem

husytyzmu, widzia wrogów Kocioa. Lkano si zblienia do
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Czech, nioscego wzrost herezji i na ziemiach polskich, zwra-

cano Polsk w stron Wgier i walki z Turkami. Milcze wic
stara si Dugosz o husytyzmie w Polsce, który uwaa za

hab dla narodu, Czechów nienawidzi, czerpic dla swoich po-

gldów obfite argumenty z tylokrotnych wystpie Czech prze-

ciw Polsce, nieraz w interesie Niemiec podjtych. Do Niemców

moe nie ywiby takiej niechci, gdyby nie Krzyacy, gwaci-

ciele i rabusie ziemi polskiej; doczekawszy jednak chwili upadku

Krzyaków, który uwaa za wymiar sprawiedliwoci za iclT

zbrodnie, patrzy na nich z niechci wprawdzie, ale bez obawy,

ze spokojem, z jakim si patrzy na pokonanego raz na zawsze

przeciwnika. Z nietajon niechci i lekcewaeniem odnosi si
do schyzmatyckich Rusinów; najlepiej jeszcze traktuje Wgrów,
cho i tym nie moe niejednego darowa, jak -n. p. posiadania

korony witej, która Polsce przypa miaa. Litwinów maluje

jako naród nisko stojcy z powodu pogastwa^ zagroony upad-

kiem, od którego wyratowaa go Polska, — jej wyczn za-

sug jest chrystjanizacja Litwy. Stoi oczywicie na stanowisku

wcielenia Litwy do Polski, a polityk Witolda charakteryzuje

jako buntownicze zapdy, tem ostrzej, im bardziej kwestje te

zahaczay o program polityczny Olenickiego. Stdto i w poli-

tyce Kazimierza Jagielloczyka dopatrywa si, jako momentu
zasadniczego, stronniczego sprzyjania Litwie ku szkodzie Polski.

Forma zewntrzna dziea. Wspomniano ju wyej, e
Dugosz kierowa si, tworzc swe dzieo, gównie wzgldami
praktycznemi i zdawa sobie spraw, i nie zaspokoi niem wy-

maga artystycznego smaku humanistów, „którzy niczego nie

chwal, co nie ma Tulljuszowej gadkoci i przykrasy'^, a tej,

jak twierdzi, mu zbywao. Postanowi napisa rzecz pouczajc,
„chociaby stylem mniej smacznym i powabnym", lecz pamita
mimo to o zasadzie, e historykowi potrzebna jest „wielka

w wysowieniu gadko i ozdoba", i znajc niedostatki swego

pióra, stara si w miar monoci t zasad wypenia. acina
Dugosza nie moe oczywicie i w porównanie z jzykiem
pisarzy woskiego humanizmu, ale jest wcale gadka i popraw-

noci sw, a zwaszcza brakiem barbaryzmów, odbija korzyst-
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nie na tle aciny epoki scholastycznej. Styl nie jest wprawdzie

wykwintny, lecz zawsze powany. Niema lapidarnych w^yrae,

lecz za to trafiaj si opisy, które barwnoci przedstawienia

zaszczyt przynosz Dugoszowi i przykuwaj uwag czytelnika.

W lad za staroytnemi wzorami, stara si Dugosz obrazowo na-

kreli przebieg bitew i oble, i wkada wiele mów w usta

przodujcych osobistoci, idc tu zreszt w parze z wymaga-

niami swego wieku, który historj i dziea historyczne uwaa
za rodki pomocnicze nauki retoryki,

Ogólny charakter i znaczenie dziea. Wiek XV
jest okresem najwyszego natenia mocarstwowej twórczoci

Polski. Naród, który w cigu niespena wieku, od czasów o-
kietka do czasów Jagiey potrafi nowozbudowane pastwo
wznie na niebyway dotd stopie potgi, odczuwa musia
potrzeb obejrzenia si wstecz, spojrzenia przeszoci w oczy.

Dowodem istnienia tego poczucia jest nietylko sam Dugosz,

ale i ci, co jak Olenicki, popychali go w tym kierunku. Za-

daniu swemu odpowiedzia Dugosz dobrze, jak tylko w ówcze-

snych warunkach móg odpowiedzie. Mona jego dzieo kryty-

kowa, mona i naley wytyka jego bdy i niedomagania,

ale trzeba rozumie, e z maemi wyjtkami innem powsta
ono w ówczesnych warunkach nie mogo.

Pomimo wszystko uchyli musimy zawsze czoa przed fak-

tem, e Dugosz pierwszy stworzy u nas dzieo narodowej hi-

storji, przerastajce sw miar wszystko, co wogóle literatura

polska do czasów jego stworzya, bdce cenn skarbnic dla

historyków kadego czasu, ródem wiedzy dla caych wieków
nastpnych. Nawet w tych czasach, gdy potpiano Dugosza,
nie umiano pój dalej poza jego zdobycze, yto okruchami
z jego stou. Dno do ogarnicia i opracowania caego ma-
terjau historycznego, jaki mona mie *yo do dyspozycji,

i stworzenia na jego podstawie caoksztatu dziejów Polski, de-

cydujc o ogólnym charakterze jego dziea, daa nowy a wie-
tny wzór nastpcom, przeprowadzia dziejopisarstwo polskie

z ciasnej zagrody kronikarstwa na rozlege pole rozwoju no-
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woytnej nauki historycznej i zadecydowaa tern samem o zna-

czeniu Dugosza w historjografji polskiej.

Stanowisko Dugosza w historjografji europejskiej.

Nie ulega wtpliwoci, i w epoce, na któr przypada twórczo
Dugosza, nie byo w Europie historyka, któryby mu dorównywa
a tern mniej go przewysza. Zarówno metod, jak i duchem

swej pracy, owym zdecydowanym pogldem politycznym, za-

szczepionym mu przez Olenickiego, wyrasta ponad przecitn
miar historyków redniowiecznych, godnie stawa w rzdzie

najwikszych talentów, jakie na tem polu wydao ono wogóle,

a ju stanowczo przewysza pytkich, biegncych za poklaskiem

a nie za prawd, dziejopisów humanistycznego pokroju. Nawet
tak wybitny wród nich Eneasz Sylwjusz Piccolomini, górujcy

nad Dugoszem form, polotem i talentem politycznym, nie

zdoa stworzy dziea, mogcego i z jego Historj w zawody.

Zna go te Dugosz, ale daleki jest od pójcia w jego lady.

Naley bowiem nasz historyk do innego jeszcze wiata ni hu-

manici. Dzieo jego jest ostatniem wielkiem dzieem historycznem

w Europie, pisanem w duchu kocielnym, a sam Dugosz, cho
nie obcy nowym prdom, stoi jak potny sup na pograniczu

dwu epok.

Dugosz w opinji potomnych. Do najpikniejszych

ustpów w dziele Dugosza naley zakoczenie, w którem autor

zwraca si do potomnych, a w szczególnoci do profesorów Aka-

demji krakowskiej z prob, by dzieo jego poprawiali i pro-

wadzili dalej, aby wreszcie Akademja utworzya i dobrze upo-

saya katedr historji, która nie liczya si wówczas do nauk

pielgnowanych przez uniwersytet. „Bagam wszystkich, którym

si dostao w dziale wicej nauki i biegoci w wysowieniu,

aby poprawili moje bdy i sprostowali usterki... Bagam... doktorów,

profesorów, mistrzów, uczniów i pisarzy, kadego w powszechnoci

wydziau przesawnej Akademj i krakowskiej, aby po mojej

mierci którzykolwiekbd z ich grona wedug si i monoci
swojej, ksigi te dziejów w dalszym cigu pisali, a nigdy

przerwy w nich lub zaniechania nie dopuszczali". Rozumia wiec
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Dugosz uomnoci swego dziea, ale zrozumia i potrzeb hi-

storji. Nieprdko jednak zosta zrozumiany, a yczenia jego wy-

penione.

Cenili Dugosza wspóczeni, jak tego dowodzi powstay

wówczas jego yciorys, ale nastpne pokolenia coraz sabsze,

miay wyobraenie o jego doniosoci. Póniejsi historycy jak

Miechowita i Kromer skracali tylko lub wypisywali Dugosza
nietylko bez sowa uznania dla niego, ale co wicej z ostr

dla krytyk, cho metod i prac mierzy si z nim nawet

nie mogli.

Póno te przystpiono do druku Dziejów Polski, powo-

dujc tem w dodatku potpienie jego dziea przez popadajce

w zacofanie gowy polskie XVII wieku. Gdy w drukarni Her-

burta zaczto je drukowa w r. 1614, magnaci polscy, uraeni
niepochlebnemi czsto dla ich przodków wiadectwami Dugosza,

skonili Zygmunta III, do poddania tego dziea cenzurze, na

skutek której dzieo to w niekompletnem zreszt wydaniu zo-

stao w r. 1615 zakazane dekretem królewskim. Najlepsze to

wiadectwo, e Dugosz, mimo caej swej tendencji, nie by histo-

rykiem pochlebc. Tyle tylko pociechy mógby mie potpiony
tak niefortunnie pisarz, e mimo zakazu, a raczej moe wskutek

niego, w tyme XVII wieku czyniono gorliwie odpisy jego dziea,

którego orygina znajdowa si w Krakowie, i e syn tego Zygmunta
III, królewicz Wadysaw, kaza dla siebie jedn z takich kopij spo-

rzdzi. Penej publikacji doczekaa si Historja Dugosza do-

piero w wieku XVIII, i to nie ze strony polskiej, lecz stara-

niem dygnitarza rosyjskiego, Henryka Huysena, który je wyda
w Lipsku w r. 1711.

Niebawem te, dziki Naruszewiczowi, zaczto w Polsce

innem okiem spoglda na warto dziea Dugosza. Niemniej

jednake dopiero wiek XIX przyniós epok prawdziwego, cho
krytycznego, ocenienia wartoci i doniosoci pracy cichego ka-

nonika krakowskiego. Staraniem Aleksandra hr. Przedzieckiego

ukazao si w latach 1863— 1887 cakowite wydanie pism

Dugosza wraz z polskim przekadem jego dziejów, a pomnikowe
dziea Semkowicza, Smolki i Bobrzyskiego przedstawiy je we
waciwem wietle.
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WIELKA WOJNA KRZYACKA
Zatarg polsko-krzyacki. Zatarg o Pomorze, który za

czasów Dugosza doczeka si szczliwego dla Polski rozwizania,

cign si od pótora wieku. Krzyacy^ korzystajc ze swej inter-

wencji w walkach polsko-brandenburskich w r. 1308, zajli pod-

stpnie Gdask, a póniej i cae Pomorze polskie. Wadysaw o-
kietek, zwizany walk o zjednoczenie Polski, nie mogc drog
ukadów odzyska straty, przeprowadzi wytoczenie sporu przed sd,
delegowany przez papiea, który te w r. 1321 wyda orzeczenie,

przysdzajce Polsce Pomorze, oraz zwrot szkód, z tej racji

wynikych. Krzyacy wyrokowi si nie poddali. Kilkoletnie

jednak walki okietka z Zakonem, jakie wskutek tego nast-
piy, nie day wyniku korzystnego dla Polski. Kazimierz Wielki,

niezadowolony z orzeczenia, wydanego na zjedzie wyszehradz-

kim z r. 1335 przez Karola Eoberta, króla wgierskiego, i Jana,

króla czeskiego, narzucajcego mu darowanie Zakonowi Pomorza,

uzyska wprawdzie w r. 1339 ponowny wyrok delegowanego

przez papiea sdu na korzy Polski, ale nie widzc monoci
jego egzekucji, zawar z Zakonem pokój w Kaliszu w r. 1343.

By on w zasadzie potwierdzeniem wyroku wyszehradzkiego, bo

Kazimierz zrzek si w nim Pomorza na rzecz Zakonu. Krzy-

acy mogli si wic uwaa odtd za uznanych i przez Polsk
panów Pomorza, lecz kilkudziesicioletni spokój midzy obu

stronami, jaki po traktacie kaliskim nastpi, by tylko spoko-

jem przed burz. Polska nie moga zrezygnowa na prawd
z Pomorza, cho uczynia to z chwilowej potrzeby.

Myl odzyskania tego kraju ya cigle, nie opuszczaa ona

i Kazimierza W. Widoczne byo, e gdy wzrastajce pastwo
polskie poczuje si na siach, by sprosta mocarstwu, jakiem

wówczas byli Krzyacy, przj^jdzie do zbrojnego rozrachunku.

Ten drzemicy zatarg o Pomorze zbudzia i przyspieszya starcie

sprawa Unji z Litw. Chrzest Litwy, dokonany przez Polsk,

podcina byt Zakonu, niweczy racj jego istnienia nad

brzegami Batyku. Utrwalenie si chrzecijastwa na Litwie

przy pomocy Polski odbierao Krzyakom nietylko obfit pomoc za-
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cliodniej Europy, czerpan tak w ludziach, jak zasobach pod

pretekstem walki z niewiernymi, lecz ukazywao moliwo
wspólnego wystpienia Polski i Litwy przeciw niemu dla re-

windykacji zieih, dawniej zagarnitych. Krzyacy postanowili

uprzedzi ten cios, rozbi czno Polski z Litw, na samej

Litwie, a zwaszcza na mudzi, przez intrygi i wichrzenia

uniemoliwi, a przynajmniej odwlec umocnienie si chrzeci-

jastwa, tymczasem za pracowa nad wchoniciem choby
czci ziem litewskich, lecych midzy posiadociami ich, a z-
czonych z nimi Kawalerów mieczowych w Kurlandji i Inflan-

tach, coby im byo pozwolio utworzy jednolite pastwo za-

konne niemieckie nad brzegami Batyku od granic Pomorza po

zatok fiska Widoczne byo, e adna strona nie dopuci do

tego, by przeciwnik spokojnie zrealizowa swój plan i uprzedzi

to starciem zbrojnem. Zatarg o powstanie na mudzi, oraz spór

o zamki graniczne, Drezdenko' i Santok, w zastawionej Krzy-

akom przez Zygmunta luksemburskiego Nowej Marchji, byy
tylko bezporedniemi i w rezultacie nieistotnemi powodami wojny,

ostatnim kamjkiem, który ruszy zdawna gotow do runicia

lawin. •

Wielka wojna 1409—1410. Dnia 6 sierpnia 1409, po

nieudaych jeszcze w ostatniej chwili próbach rozdzielenia Pol-

ski i Litwy, wypowiedzia wojn Ulryk Jungingen, niedawno

obrany wielki mistrz krzyacki. Walki jesieni 1409 r. ograni-

czyy si do star na pograniczu kujawskiem i do opanowania

mudzi przez Witolda, poczem zawarto rozejm do 24 czerwca

1410 r. Hia w tym czasie wyda wyrok, jako sdzia polu-

bowny w sporze Polski i Litwy z Krzyakami, Wacaw, król

czeski; ale nikt w skuteczno tego kroku nie wierzy i obie

strony gotoway si do wojny. W kampanji o zjednanie sobie

opinji zachodu pozostali gór Krzyacy, którzy zyskali sobie

nadto sprzymierzeców w ksitach pomorskich oraz Zygmunta,

króla wgierskiego, zjednali take i brata jego, Wacawa cze-

skiego; to te Jagieo stronniczego wyroku Wacawa nie przyj.
Za to wyzyskano zawieszenie broni do starannego przygoto-

wania si do walki decydujcej.
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Z chwil jego upynicia wojska polskie, przekroczywszy

Wis pod Czerwiskiem, poczyy si z oddziaami mazowiec-

kiemi i wojskami litewskiemi, prowadzonemi przez Witolda,

i ruszyy w stron Prus. Dnia 9 lipca przekroczono granic

krzyack, kierujc si w stron stolicy, Malborga. Ju 15 lipca

armja Zakonu, zastpiwszy drog wojskom Jagiey okoo wsi

Grunwaldu i Tannenbergu, spowodowaa rozstrzygajce starcie.

Wojska polsko-litewskie dysponoway bez wtpienia przewag
liczebn, ale t równowayo doskonae wywiczenie i uzbro-

jenie rycerstwa zakonnego, z którem lekkie chorgwie litewskie

mierzy si nie mogy.
Bitwa, trwajca cay dzie prawie, mimo chwilowego suk-

cesu Krzyaków nad Litwinami, zakoczya si zupen klsk
Zakonu. Kwiat rycerstwa krzyackiego wraz z W. mistrzem

leg na polu bitwy, wielu poszo w niewol. Olbrzymiego sukcesu

militarnego bitwy grunwaldzkiej nie zdoano odpowiednio wyzyska.
Po pierwszym popochu nastpio opamitanie wród Krzyaków.
Malborg, broniony przez energicznego komtura Henryka von

Plauen, nie uleg zwycizcom. Witold wycofa si niebawem

(18 padziernika) z pod Malborga, wobec czego i król zwin
oblenie. To zadecydowao o losach wojny.

Ju dnia 1 lutego 1411 r. zawarto z Zakonem w To-

runiu pokój, moc którego mud zatrzymywali doywotnio

Witold i Jagieo, z pozostawieniem w zasadzie status quo
w stosunkach polsko-krzyackich. Byy to wic wyniki bardzo

marne w stosunku do ogromnego nakadu si, wyoonych przez

Polsk w tej wojnie, i do osignitego sukcesu. Nie bez racji

te biada w swej Historji Dugosz nad tym traktatem, cho
doy mia jeszcze ostatecznych skutków bitwy grunwaldzkiej

po pó wieku.

Nie ulega bowiem kwestji, e, mimo chwilowego odrato-

towania si Zakonu, potga jego runa bezpowrotnie na polach

grunwaldzkich. Nie wrócia ju nigdy dawna wietno, zmniej-

szyy si zasoby ludzkie i materjalne, czerpane z Europj^, któr
wstrzsna wie o klsce Krzyactwa. Zaczyna si powolny,

ale stay zanik si ywotnych Zakonu. Wikszym moe jeszcze

sukcesem byo obronienie na polu walki unji polsko-litewskiej.
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przypiecztowanie jej krwi wspólnie przelan, zgotowanie

tinji horodelskiej 1413 r. ;Colska obronia swój program w spra-

nie litewskiej, nie dopucia do sukcesu polityki krzyackiej,

a z t chwil los Zakonu by zdecydowany. Syn Jagiey mia
mu zada cios ostateczny, ju Grunwaldem przygotowany, który

w r. 1466 w innym pokoju toruskim zwróci Polsce i star
ziemi chemisk, przywaszczon przed pótrzecia wiekiem

przez KrzyakóW; i upragnione z dawna Pomorze.

Dugosz o wielkiej wojnie i bitwie grunwaldzkiej.
Serdeczne i drogie wspomnienia czyy Dugosza z bitw grun-

waldzk i wielk wojn. Przecie tym kapelanem królewskim,

który przed bitw grunwaldzk odprawia msz w prz^/tomnoci

Jagiey, by stryj historyka, Bartosz, pleban kobucki, który mu
póniej tego probostwa ustpi. Przecie tam wród wity kró-

lewskiej, ledzcej uwanie przebieg bitwy, znajdowa si przy-

szy opiekun i kierownik Dugosza, a potny rzdca Polski,

mody wówczas Zbigniew Olenicki, by w krytycznej chwili

zasoni osob króla. A gdy po pogromie Krzyaków prowadzi
zaczto i rozpoznawa jeców, ojciec Dugosza, biorcy udzia

w tem krwawem niwie, przywiód w. ksiciu Witoldowi dwóch
rycerzy krzyackich, Schumberga i Markwarda von Salzbach,

komtura brandenburskiego, którzy niedawno podczas ukadów pod

Kownem niecnemi sowy zelyli nietylko Witolda, ale i jego

matk, Birut. „Tu mi Markwardzie"—zawoa po niemiecku

Witold, ujrzawszy swoich wrogów; a gdy Krzyacy butnie si
mu stawili, kaza obydwu straci. Czyn ojca Dugosza nie

pozosta, jak wiemy, bez nagrody; od bitwy grunwaldzkiej roz-

poczyna si te karjera Olenickiego.

Nic dziwnego, e Dugosz i z domu i z dworu biskupa

krakowskiego wyniós pewien szczególny pietyzm dla pamici
tego dnia chway narodowej. Móg te t walk szczegóowo
opisa, majc do dyspozycji obfity materja w opowiadaniach

licznych uczestników, wiadków bitwy, yjcych w jego czasach,

od ojca swego i stryja poczwszy, przedewszystkiem za mia
relacj Zbigniewa Olenickiego, nalecego wtedy do kancelarji

królewskiej, i zarówno z tego wzgldu jak i dziki obecnoci
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na polu bitwy, doskonale poinformowanego zarówno o tern, co

si dziao w czasie boju, jak i o przygotowaniach^ które bitw
poprzedzay. Czerpa wic Dugosz wiadomoci z pierwszej rki
od naocznych wiadków i uczestników tego, co opisuje, i to

takich, którzy mogli udzieli istotnie wiarogodnych informacyj.

Mia te sposobno oglda i wasnemi oczyma niejedn pa-

mitk po wielkiej wojnie, jak sztandary krzyackie, wiszce

w katedrze krakowskiej, lub owe dwa miecze, wrczone królowT

przez wysanników krzyackich przed bitw, a zoone póimej"

w skarbcu królewskim. Wszystko to pozwolio Dugoszowi da
szczegóowy a wierny obraz kampanji 1410 r., który naley
do najlepszych i najpikniejszych ustpów jego wielkiego dziea.
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Bitwa pod Grunwaldem

z XI Ksigi „Dziejów Polski" Jana Dugosza
r. 1410.

feibl. Nar. Nr 31 (Dugosz: Bitwa Grunwaldzka).





^Król Wadysaw, nakazawszy wypraw przeciw Krzya-

kom, obsadza zbrojn stra granice króesiwa od strony

Wgier.

Tene Wadysaw, król polski, zwaywszy, e adnej nie

)yo nadziei utrzymania pokoju z Krzyakami, powoa wszyst-

[ich panów, rycerstwo i poddanych królestwa polskiego do

>roni i przez rozesane listy i wici nakaza powszechn do

i*rus przeciw Krzyakom wypraw. Aby za królestwo swoje

;abezpieczy ze strony Wgier i, w miecie i zamku Sczu zo-

tawi Jana z Szczekocin, kasztelana lubelskiego, rycerza herbu

)drow, jako przeoonego nad nim starost i wszystkiej szlach-

ie powiatów sdeckiego i szczyrzyckiego 2 kaza wypenia ci-

le jego wol i rozkazy. Nadto rycerstwo ziemi bieckiej ^, któr

y wtedy puci dzieraw Tomaszowi, biskupowi jagierskiemu

jego bratu, Wadysawowi de Ludonc, zbiegym na wygnanie

ri.ed królem wgierskim, Zygmuntem, przyda rzeczonemu sta-

Dcie sdeckiemu w posiku, na przypadek, jeliby Zygmunt,

ról wgierski, napastowa chcia granice polskie, a obecnie

wolni ich od wyprawy pruskiej.

Zygmunt luksemburski, król wgierski, jako wikarjusz cesarstwa, by zczony
przymierzem z Zakonem, p. niej.

Szczyrzycki powiat na zachód od Nowego Scza.
Biecz na wschód od N. Scza — Jagier — Eger na Wgrzech. — de Ludonc, To-

masz i Wadysaw Ludanyi, zwolennicy Wadysawa neapolitaiiskiego, zbiegli

po klusce 1403 r. do Polski.

4*
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Obce zacigi przysposobione na wojn prusk.

W sobot przed niedziel Canae ^, Wadysaw, król po]

ski, urzdziwszy i opatrzywszy dostatecznie sdeck zaog, wy

ruszy z Scza i przez Czchów ^ i Bochni we wtorek po rz©

czonej niedzieli Cantae przyby do Krakowa; gdzie bawi(

przez dni pitnacie, reszt rycerstwa i dworzan rozpuci d(

domów, aby si wybrali i przysposobili na wypraw prusk

Powoa prócz tego z Czech i Moraw zacinych za od umó

wiony a wiczonych w wojnie rycerzy, którzy umieli szaco

wa obozy, prowadzi hufce i stosowne dla wojska obiera sta

nowiska. Midzy tymi przedniej si byli Sokó, Zoawa, Zbisaw

Kostka, Stanisawek i wielu innych. Chocia bowiem Wady
saw, król polski, nie wtpi, e z wasnego rycerstwa liczni

i potne zbierze wojsko, postanowi jednak za roztropn na

mow swoich radców zacign i obcych rycerzy, do czegi

wiele susznych przedstawiono mu powodów, a mianowicie, z te

przyczyny uwaano za korzystne posiki obce, znaczne sii

i liczb, e w razie otrzymanego zwycistwa wolno byo kró

owi na pokonanego nieprzyjaciela woy zapat odu nale

nego zwycizcom, i wszystko coby mu rozkazano, a w razii

przeciwnym, zacini, bd poginwszy, bd dostawszy sii

w niewol, nie dopominaliby si od króla odu. Stawaa wpraw

dzie na myli ta uwaga, aby rycerze obcy, na od królewsk

zacignieni, nie dali si pienidzmi przekupi i nie przeszli ni

stron nieprzyjaciela, z znacznem powikszeniem jego si;y

Duga wic w tej mierze midzy starszyzn polsk bya narada

gdy Jan z Tarnowa, wojewoda krakowski (za którego zdanien

owiadczyli si i inni, acz niepoledniego rozumu mowie) radzi

1 w sobot, 19 kwietnia. -- Cantae, czwarta niedziela po Wielkiejnocy.

^ Czchów, nad Dunajcem, — We wtorek, 22 kwietnia.
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iby wasnych raczej krajowców, nie obowizanych do suby
yojennej, jako wierniejszych i przychylniejszych ojczynie, po-

yoa w posiki i odem pieninym zachci. Ale przewaya

•ada Zbigniewa z Brzezia, pod ów czas marszaka królestwa

)olskiego, który przekada, e lepszym i korzystniejszym dla

'zeczypospolitej by onierz obcy i cudzoziemski: bo jeli (mó-

;vi) Polacy wyjd zwycisko, nie z swojej kieszeni, ale z u-

3ÓW nieprzyjacielskich im zapac; jeli za zwycizcom ulegn,

lie bdzie ani tych, którzyby si upominali, ani owych, od któ-

ychby si dopominano odu.

^osowie Zygmunta, króla wgierskiego, z Krakowa udaj
ti do Prus, w celu umówienia pokoju midzy Polsk

i Krzyakami,

Nie mona i tego pomin, e Wadysaw, król 'polski,

Qim si z Scza oddali, wysa do Zygmunta, króla rzymskiego

i wgierskiego, dwóch posów, Zawisz z Olenicy i, rycerza,

umiejcego dobrze po wgiersku, i Stanisawa Cioka 2, pisarza,

z prob usiln, aby warunków zawartego z sob i utwierdzo-

nego rozejmu wiernie dochowa. Po tylu i tak nalegajcych

poselstwach Wadysawa, króla polskiego, Zygmunt owiadczy,

e dla przywrócenia pokoju midzy Wadysawem, królem pol-

skim, a Krzyakami postanowi uda si osobicie do Prus,

byleby Wadysaw król dozwoli mu przez swoje królestwo

przejazdu i bezpieczestwo mu zapewni. Obiecywa, e po przy-

wróceniu pokoju midzy królem a Krzyakami, nie tylko rozejm

przez reszt lat umówionych wiernie utrzyma, ale staego na-

wet pokoju przymierze z królem i królestwem polskiem zawrze.

Gdy wic posowie królewscy z tak wrócili odpowiedzi, Wa-
1 wojski lubelski, kilkakrotnie posowa do Wgier.
'i póniejszy podkanclerzy, wreszcie biskup poznaski.
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dyslaw, król polski, pragnc usilnie w jakikolwiek bd sposób

unikn niebezpiecznej z Krzyakami wojny, wyprawi Stani-

sawa Cioka, pisarza, do Zygmunta, króla wgierskiego, z udzie-

lonym temu królowi listem ochronnym, i zarczeniem rzeczy-

wistego w przejedzie przez Polsk bezpieczestwa. Ale Zy-

gmunt, król rzymski i wgierski, zmieniwszy swój zamiar i przy-

rzeczenie, dane królowi polskiemu, Wadysawowi, owiadczy,

e dla rónych przeszkód do Prus osobicie jecha nie moe.

Dwóch atoli królestwa swego baronów, to je§t, Mikoaja Gare,

palatyna wgierskiego, i cibora z ciborzyc, wojewod siedmio-

grodzkiego, szlachcica polskiego herbu Ostoja, z przydanym im

towarzyszem, Jerzym Gersdorfem, lzakiem, wysa w posel-

stwie, niby celem odwrócenia wojny, rzeczywicie za dla wy-

udzenia czterdziestu tysicy zotych, które mistrz i zakon krzy-

acki zobowiza si by królowi Zygmuntowi wypaci, jeliby

Wadysawa króla wystawi na niebezpieczestwo i. Ci wic
posowie Zygmunta, króla rzymskiego i wgierskiego, kiedy

jeszcze Wadysaw, król polski, bawi w Krakowie, przybyli

do Krakowa, majc dwiecie jazdy w swoim orszaku. Król Wa-
dysaw przyj ich z uprzejmoci, obdarzy upominkami i po-

zwoli im uda si przez królestwo polskie do Prus; a nadto

przyda im przewodników, którzy nietylko bezpieczne czynili

im przejcie, ale z rozkazu króla w caym przez kraj polski

pechodzie wszelkie ich opatrywali potrzeby. Dlatego za Wa-
dysaw, król polski, posów Zygmunta, króla rzymskiego i w-
gierskiego, rad do Prus wyprawi, eby albo pokój stay z Krzy-

akami zjednali, albo wstrzymali zamierzon wojn, albo przy-

1 Zygmunt zwizany by z Krzyakami przymierzem i na wypadek wypowiedze-

nia wojny Polsce przyrzeczon, mia wyej wymienion sum. Polityka jego

wobec Polski w czasie wielkiej wojny kieruje si w duym stopniu chci,

zdobycia tej sumy, tak jednak, by moliwie maeiiii ofiarami zadouczyni
warunkom przymierza ze swej strony
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najmniej wiadkami byli umiarliowania i dobrych jego chci,

i aby na Krzyaków samych spada wina, e zmuszony koniecz-

noci i z susznej przyczyny wzi si do ora.

Król Wadysaw, wyjedajc na wojn prusk, zostawia

w zamku krakowskim Mikoaja Kurowskiego, arcybiskupa

gnienieskiego, jako namiestnika swojego, do zaatwiania

z ramienia królewskiego wszelkich spraw krajowych.

Urzdziwszy i przygotowawszy Wadysaw, król polski,

wszystko, co do pomylnego prowadzenia wojny pruskiej zdao

mu si potrzebnem, a w zamku krakowskim zostawiwszy Mi-

koaja Kurowskiego, arcybiskupa gnienieskiego (który w cza-

sie wyprawy pruskiej mia namiestniczo królewsk piastowa

wadz i zaatwia wszystkie wynikn mogce sprawy), we

czwartek ^ przed Zielonemi witkami wyruszy z Krakowa

i przez . Mogi, Proszowice, Wilic, przyby do Nowego mia-

sta Korczyna 2. Pozostae wojsko i druyn nadwornego rycer-

stwa ju by wczeniej rozpuci do domów, aby si sposobili

na wypraw prusk; sam za z Ann królow, garstk mo-

dych rycerzy i zastpem przybocznej bezpieczestwa stray,

wita Zesania Ducha w., tudzie , Trójcy i Boego Ciaa ^

przepdzi w Nowem miecie Korczynie, gdzie go odwiedzia

tecina, matka Anny, królowej polskiej *, ksina Dek, imieniem

Anna, córka Kazimierza II, króla polskiego (ju bowiem po

mierci pierwszego ma, Wilhelma, hrabi Cyllejskiego, posza

bya powtórnie za ksicia v. Dek). Rzeczona Anna zabawiw-

szy u zicia przez dni kilka, obdarzona od króla hojnemi upo-

minkami, odjechaa z powrotem.

' 8 maja. 2 Korczyn, na pónocny wschód od Krakowa. 3 Boego Ciaa, 22 maja,

1 Anny... drugiej ony Jagiey; Anna Cyllejska, polubiona w r, uoi. — Ksina
Dek, Anna, powtórnie zamna za Uliykiem ks. Teck (w Wirtembergji). —
Kazimierz fi Kazimierz Wielki.
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Król Wiadysazu, cignc zbrojno na wojn prusky w ko-

ciele w. Krzya na ysej Górze odprawia z wielk po-

kor naboestwa i posty.

Po omiodniowym obchodzie uroczystoci Boego Ciaa,

w sobot 1 przed dniem w. Wita, Wadysaw, król polski, opu-

ci Nowe miasto Korczyn, wybierajc si na wojn przeciw

Krzyakom. Naprzód wic przez Stopnic i Szydów przyby do

Supi, gdzie zatrzymawszy si przez dni kilka, pieszo odprawi

pielgrzymk na ys Gór do klasztoru w. Krzya 2. Od witu

samego klczc w kociele przez dzie cay, modli si i roZ'

dawa jamuny, a siebie i spraw wszystk poleca boskiej

Krzya w. obronie: nie przesta za modlitwy, ani wróci

Z klasztoru dla przyjcia posiku, a o zmroku, postem cao-

dziennym i naboestwem osabiony.

Po wybuchu wojny pruskiej rycerze polscy, porzuciwszy

króla wgierskiego, Zygmunta^ i obszerne majtki, które

w Wgrzech ponabywali, spiesz do swego króla Wadysawa.

Przebywali pod ów czas na dworze Zygmunta, króla rzym-

skiego i wgierskiego, zacignieni w jego sub niektórzy pol-

scy rycerze, a zwaszcza Zawisza Czarny i Jan Farurey, bracia

rodzeni, dziedzice Garbowa ^, herbu Sulima; Tomasz Kalski

herbu Róa; Wojciech Malski * herbu Nacz; Dobiesaw Pu-

chaa ^ z Wgrów herbu Wieniawa; Janusz Brzozogowy herbu

Grzymaa; Skarbek z Gór herbu Habdank i inni. Ci, dowie-

dziawszy si, e król ich i pan rzeczywisty ^, Wadysaw, król

1 14 czerwca. 2 w Sandomierskiem. ^

3 Zawisza iJan z Garbowa, najsynniejsi zapewne rycerze polscy tego czasu. Zawisza

ginie U28 r. pod Goiubcem w walce z Turkami, pod wodz. Zygmunta luksemb.

* Malski, póniejszy wojewoda czycki i starosta generalny wielkopolski,

5 Puchaa, walczy póniej po stronie iusytów.

t) rzeczywisty... w odrónieniu od Zygmunta luksemburskiego.
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polski, zamierzy wypraw przeciw Krzyakom i e midzy

Jego Mioci królem polskim a Zygmuntem, królem rzymskim

i wgierskim, na którego dworze suyli, powstay rónice i nie-

Ihci,
groce wybuchem wojny, za zezwoleniem tego Zygmunta,

ibóry ich hojnemi darami i obietnicami chcia odwie od za-

**miaru i przy sobie zatrzyma, porzuciwszy w Wgrzech wszyst-

kie dobra i majtki od króla Zygmunta uzyskane, wzgardziw-

szy jego askami i szczodremi obietnicami, opucili go i przy-

byli do Wadysawa, króla polskiego, aby z nim walczy prze-

ciw Krzyakom i wszelkim jego nieprzyjacioom. Przyj ich

król askawie i wierno ich tak rzadk i chwalebn godnemi

darami wynagrodzi. Wtedy to zamek królewski Bydgoszcz ^ do-

sta si dzieraw Januszowi Brzozogowemu, dzielnemu i szcz-

liwemu w boju rycerzowi, który nad Krzyakami wielokrotnie

odnosi zwycistwa i wielkie im czyni szkody. Niemniej i dru-

dzy z tej liczby rycerze odznaczyli si w walkach z Krzya-

kami i w wielu innych sprawach znakomitem i godnem boha-

terów mstwem.

Graniczne strae polskiey spaliwszy kilka woci krzyac-

kich, zmuszaj mistrza Ulryka do dania dziesicio-

dniowego rozejmu.

Wysa nadto Wadysaw, król polski, czterechset kon-

nych rycerzy i dworzan do zamku inowrocawskiego ^ na zaog
i obron granic królestwa od napaci nieprzyjacielskich, gdy

umówiony czas rozejmu midzy królem Wadysawem a mis-

trzem krzyackim ju si koczy. Starosta inowrocawski. Bo-

rowiec, opatrywa tak jedców, jako i koni^ we wszystkie rze-

czy potrzebne. Wysa król inn jeszcze do Brzecia ^ zaog

i Bydgoszcz, na Kujawach. 2 Inowrocaw, tame. 3 Brze kujawski,
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rycerstwa i druyny dworsldej, podobnie dla obrony kraju,

Obu tych zastpów rycerze, poczywszy si razem w dzie

w. Jana Chrzciciela ^, w którym koczyo si zawieszenie broni,

w borze, zwanym Suewski, blisko Torunia, ukryli si na za-

sadzkach; a po zachodzie soca wzdu brzegów Wisy popod-

palali chaty wiejskie, tudzie wsie Nieszaw, Murzynów i inne

pikne i osiade wioski, podówczas do mistrza i zakonn Krzy-

aków nalece, wanie kiedy tene mistrz pruski Ulryk, z Mi-

koajem Gara, palatynem wgierskim, i ciborem z ciborzyc,

posami Zygmunta, króla rzymskiego i wgierskiego, i wielu

komturami swymi, siedzia przy wieczerzy, co patrzcym spra-

wio pikny z wejrzenia ale zasmucajcy widok. Oburzyy mi-

strza pruskiego Ulryka te poogi, nie tyle, jego zdaniem, szkody

mu zrzdzajce, ile zniewagi i sromoty: zaczem nagadawszy

wiele przeciw królowi polskiemu i jego rycerstwu, które ten

ogie pozapuszczao, do obecnych panów wgierskich mia si

temi sowy odezwa: „I có znacz wasze umowy? te chytre

ukady o pokój, do którego mnie nakaniacie, gdy w oczach

moich ukazuj si dymy i poary, morderstwa i grabiee kraj

mój pustoszce?" Baronowie wgierscy odpowiedzieli mu na to

stosownie: „Nie przeszkadza ten may i nie wiele znaczcy po-

ar ukadom i rokowaniom o pokój; ma bowiem wojna swoje

prawa i or przywileje swoje. Zwracasz uwag, mistrzu, na

niewielkie szkody od Polaków ci wyrzdzone, a nie pomnisz

na krzywdy, morderstwa i poogi, których sam w ich kraju

si dopucie, spustoszywszy i opanowawszy ziemi Dobrzy-

sk 2, do królestwa polskiego nalec. Abymy wic tern at-

wiej i skuteczniej prowadzi mogli nasze ukady, zda si nam

stosown rzecz przeduy rozejm do dni kilku". Zezwoli na

24 C7.erwca,, '^ W r. 1^09,
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to chtnie mistrz pruslii, przyrzek zawieszenie broni utrzyma

do dni dziesiciu i umow t pismem potwierdzi. Bya ona

dla Wadysawa, króla polskiego, i jego królestwa wielce po-

dan i korzystn. W czasie tego bowiem dziesiciodniowego

rozejmu onierze i dowódcy królewscy, nie obawiajc si nie-

przyjaciela, sposobili si do wojny, a powiaty pograniczne wolne

byy od napaci Krzyaków, póki Wadysaw^, król polski, nie

zbliy si z ca swoj potg i sam wstpnym bojem nie

wkroczy do ziemi nieprzyjacielskiej, mielszy ju i bezpiecz-

niejszy przy swoich siach.

Król Wadysaw zgadza si na dany przez posów króla

wgierskiego dziesiciodniowy rozejm.

Z klasztoru ysej Góry w. Krzya, we czwartek, w dzie

w. Gerwazego i Protazego ^ ruszywszy, Wadysaw, król pol-

ski, przyby do Bodzcina, gdzie przez dwa dni si zatrzyma

z powodu przybycia posów od ksit supskiego, szczeciskiego

i meklemburskiego, z obietnic dostawienia królowi przeciw

Krzyakom posików, wielk w sowach, ale czcz i nikczemn

w rzeczywistoci 2. Tych odprawiwszy, król Wadysaw w so-

bot z Bodzcina uda si do Bliyn, w niedziel do arnowa,

w poniedziaek za stan w Sulejowie, a we wtorek ^, w dzie

w. Jana Chrzciciela, po wysuchaniu mszy w. w klasztorze

sulejowskim i przyjciu posiku, zajecha do Wolborza *, kdy
ju stosownie do rozkazu królewskiego spotkali go niektórzy

praaci i radcy i stany zgromadzone wszystkie niemal siy

zbrojne, krom rycerstwa Wielkopolski, które z królem zczyo

1 19 czerwca.

'i W rzeczywistoci Kazimierz szczeciski walczy pod Griniwaldf^m po stroni*^

Zakonu.

^ 24 czerwca. ^ Wolborz, na pónoc od Piotrkowa.
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si dopiero nad Wis; niemniej Sokó, jeden z panów czeskich,

z innemi zacinemi poczty, tudzie tabory obozowe i dziaa,

podwody z ywnoci i inne zapasy wojenne. Tam Wadysaw,

król polski, zatrzyma si przez trzy dni dla naradzenia si

z swoimi pany, a tymczasem przybyli do niego wysacy ba-

ronów wgierskich, Mikoaja Gary i cibora z ciborzyc, z oznaj-

mieniem, e midzy królem Jego Mioci a Krzyakami uo-

yli rozejm na dni dziesi, poczynajc od dnia w. Jana

Chrzciciela, a razem z prob, aby rzeczony rozejm kaza cile

zachowa i nie dozwala przez ten czas krajów nieprzyjaciel-

skich najeda i pustoszy. Przyj król to zawieszenie broni;

byo mu bowiem bardzo dogodne, gdy w cigu pozostaych

trzech dni rozejmu mogy nadcign wojska polskie i litew-

skie i stan na granicach krajów krzyackich.

Król Wadysaw cignie z wojskiem do Prus, a powziw-
szy wiadomo o zblianiu si Aleksandra \ wielkiego

ksicia litewskiego^ przechodzi Wis po mocie urzdzonym
na ywach, czyli statkach wodnych.

We czwartek po wicie w. Jana Chrzciciela ^, od po-

udnia, ruszy Wadysaw, król polski, z ca si zgromadzo-

nych wojsk z Wolborza. Poczem pierwszym obozem stanwszy

w Lubochni, w pitek przyby do Wysokinic, a w sobot do

rudni elaznej biskupiej i wielkiego stawu zwanego Sejmice,

gdzie piorun uderzywszy zabi kilka koni i jednego czowieka,

a drugiego miertelnie porazi; mis za gotowanemi rybami na-

penion w namiocie rycerza Dobka z Olenicy ^, z której

U stou jada druyna, strawi ze szcztem, nikomu jednak

2 siedzcych przy stole nie szkodzi. W niedziel uroczyst

1 Aleksander, imi chrzestne Witolda. 2 26 czerwca.

3 Stryj Zbigniewa Olenickiego, póniejszy wojewoda sandomierski.
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. Apostoów Piotra i Pawa ^ pomkn si król obozem do

Kozowa, wsi nalecej do biskupa poznaskiego, nad rzek

Bzur pooonej, dokd przyby goniec od Aleksandra, wielkiego

ksicia litewskiego, z doniesieniem, e ksi Aleksander z swoj

Litw i Tatarami stan ju zbrojno nad rzek Narwi i z prob,

aby król podesa mu kilka polskich chorgwi dla zasonienia

go w pochodzie; nie mia bowiem przeprawia si za rzek

Narew z obawy nieprzyjaciela. Król Wadysaw posa mu na-

tychmiast dwanacie chorgwi polskich w posiku. W ponie-

dziaek, nazajutrz po wicie . Piotra i Pawa, ruszywszy

król Wadysaw obozem ze wsi Kozowa, zdy nad Wis
powyej klasztoru Czerwieska 2, do przybrzea, gdzie ju most

sporzdzony pod Kozienicami na ywach ustawiono, i w tym

samym dniu przeprawi si król przez rzek po tym mocie,

prowadzc za sob wszystko wojsko w cienionych szykach,

wraz z dziaami, taborami, ywnoci i innemi pocigi. Ju
bowiem w to miejsce cigny byy nietylko wszystkie siy

zbrojne królestwa polskiego, ale i dwaj ksita mazowieccy 3,

Janusz i Ziemowit, ze swojemi wojskami i zacine cudzoziem-

skie poczty. Przeprawiwszy si za Wis po mocie na statkach

zbudowanym, Wadysaw, król polski, rozoy swój obóz po

drugiej stronie rzeki.

Tego samego dnia nadcign i wielki ksi Aleksan-

der z swoim ludem i wodzem tatarskim, majcym tylko trzystu

tatarów w swoim zastpie. Wyszed na jego spotkanie Wa-
dysaw, król polski, otoczony orszakiem ksit i rycerzy, na

wier mili drogi, a przyjwszy go z uprzejmoci do obozów

1 29 czerwca. 2 Czerwiesk, na wprost ujcia Bzury do Wisy.
^ Na Mazowszu panowali Piastowie, obaj onaci z ksiniczkami IteWskiemii Ja-

nusz I z Danut., córk Kiejstuta i Ziemowit IV, onaty z Alelcsandr, córk
Olgierda.



swoich zaprowadzi. Przez trzy dni potem zatrzyma si Ijról

Wadysaw z lisiciem Aleksandrem na tern stanowisku, dopóki

nie pocigay chorgwie wszystkich ziem królestwa polskiego

i nie przeprawiy si przez rzek Wis. Postawi za król

Wadysaw przy mocie wybrany zastp rycerstwa i wyzna-

czy zbrojnych towarzyszy, którzyby na przeprawie przez most

przestrzegali natoku i nieporzdku, a krace mostowe opatrzy

grubemi z drzewa oporami, które kobyleniami zowi, aby si

nikt do brzegów nie przyblia. Wchodzio wic wojsko na most

równemi i porzdnemi szyki, wraz z pocigami, komi i cze-

ladzi obozow. A gdy ju wszystkie wojska królewskie po

owym mocie przeszy szczliwie rzek Wis, z rozkazu króla

rozebrano natychmiast most i odwieziono do Pocka, zachowujc

go do póniejszej z powrotem przeprawy.

Jakób, biskup pocki, zagrzewa swoj przemow rycerstwo

polskie do boju.

W cigu owych trzech dni, przez które Wadysaw, król

polski, wraz z Aleksandrem ksiciem sta nad rzek Wis,
wito Nawiedzenia Najw. Marji ^, przypadajce w rod, oba-

dwaj z starszyzn swoj i rycerstwem w klasztorze Czerwie-

sku obchodzili. Jakób za biskup pocki 2, jako pasterz diecezji

po odprawionem uroczycie naboestwie mia kazanie w pol-

skim jzyku ^ do caego wojska, licznemi tumy do kocioa

zgromadzonego; a jako m uczony i wymowny, rozwiód si

obszernie o sprawiedliwej i niesprawiedliwej wojnie, wykazujc

licznemi i przekonywajcemi dowody, e wojna zamierzona przez

króla z Krzyakami bya suszn i sprawiedliw. T dziwnie

1 2 lipca. 2 Jakób Kurdwanowski.
' W polskim jzyku, »y ?:aznacKy, e nie po aCihie.
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do serca trafiajc mow wszystkich rycerzy umysy do walki

i obrony ojczyzny przeciw nieprzyjacielowi pobudzi i zapali.

Dobiesaw Skoraczowski, wysaniec posów króa wgier-

skiego, wróciwszy od króa Wadysawa do Torunia, zdaje

spraw o Poakach rzeten i prawdziw, z której mimo
tego szydzi mistrz Ulryk.

W cigu take tych trzech dni przyby do obozu królew-

skiego Dobiesaw Skoraczowski, wysany od panów wgierskich,

Mikoaja Gary i cibora z ciborzyc, do Wadysawa króla

z prob, aby im raczy wyznaczy dzie i miejsce, kdyby

mogli wyrozumie myl i yczenie Jego Królewskiej Moci co

do majcego si ukada pokoju, gdy ju zamiary mistrza prus-

kiego i jego komturów byy im wiadome. Wadysaw król, na-

myliwszy si nieco, odpowiedzia posowi: „Panom twoim, y-

czcym sobie do nas przyby, wyznaczamy nastpujc sobot

i niedziel^; miejsca za wyznaczy nie moemy, poniewa

wojsko nie ma nigdy na pewne wytknitych stanowisk, ani

mona przewidzie, którdy mu i wypadnie".

Gdy wie rzeczony Dobiesaw wróci do Torunia do swo»

ich panów wgierskich i oznajmi im odpowied króla, mistrz

pruski tJlryk pocz si go z wielk ciekawoci wypytywa,

azali by w obozie królewskim i w którem miejscu go opuci.

Odpowiedzia wic Dobiesaw: „Byem przez dwa dni w obo*

zie króla, który przeby ju rzek Wis, a opuciem go sto-

jcego z wojskiem pod klasztorem Czerwieskim". Pyta si

potem mistrz, czy ksi litewski Witod zczy si ju z kró-

lem. Dobiesaw odpowiedzia: „Tego dnia wanie, w którym ja

przybyem do królewskiego oboZu, Aleksander, wielki ksi
' o i « lipca.
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litewski, nadcign z licznem, wietnie przybranem i potnem
wojskiem i zczy si z królem Wadysawem". Na to rzek

mistrz: „W wojska Witolda wicejby znalazo si ludzi de

yki ni do zbroi". Dobiesaw odpar: „Wierzaj mi, mistrzu,

e wojsko Witolda nietylko liczne jest i potne, ale i dobrze

ubrane". Wtedy mistrz: „Lepiej my to, rzecze, wiemy, nieli

ty, jakie jest i jak wielkie, ile ma ludzi i koni, mnogiem na-

uczeni dowiadczeniem. Ale powiedz-no o owym mocie, który

Polacy, jak mówi, na powietrzu zbudowali". Odpowiedzia Do-

biesaw: „Widziaem icie ten most na statkach dowcipnie zbu-

dowany i nie w powietrzu zawieszony, bo powietrze jeno ptastwu

suy do latania, ale na Wile pooony, po którym w oczach

moich wszystko wojsko królewskie such nog przeszo przez

Wis i wielkie dziaa ^ po nim przeprowadzono, a most ani

drgn pod ich ciarem". Rozmia si na to mistrz pruski,

Ulryk, szydzc z powieci Dobka, a zwróciwszy mow do pa-

nów wgierskich, rzek: „Bajki to s, w niczem do prawdy

nie podobne, które ten czowiek prawi. Przybyli bowiem godni

wiary szpiegowie nasi, i oznajmili, e król polski, Wadysaw,
po Nadwilu si bka i usiuje, ale nie moe przeprawi si

przez rzek; e ju wiele rycerstwa jego szukajc brodu poto*

no. Witod za stoi nad rzek Narwi, lecz nie mie jej prze-

kroczy". Co usyszawszy Dobiesaw Skoraczowski, zaprzeczy

wszystkiemu, co mistrz twierdzi, i rzek: „Kiedy fasz zadajesz

moim sowom, chocia wszystko, o co byem pytany, najrzetel-

niej ci zeznaem, racze posa ze mn którego z najwierniej-

szych twoich, a w cigu trzech dni przekonam ci, mistrzu, e
powie moja jest najprawdziwsz". Na to mistrz: „Nie po*

^ Grandes bombardae, Wzmiankowane ju i poprzednio; poniej raz jeszcze zazna-*

cza Dngosz, e Polacy prowadzili dziaa, cignc pod Grunwald, O uyciu
ich jednak W bitwie nie syszymy.
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trzeba tego, rzecze, bo wypadki przysze najdowodniej pra>vd

wyjani. Ty mówisz po swojemu jak Polak i potg twojego

króla nad miar wynosisz".

Kiedy król Wadysaw obozuje w Zochowie, zrczn spraw
Janusza Brzozogowego zaoga zamku i miasta wiecia

pada pod mieczem, a Polacy upy zdobyte z Prus upro-

wadzaj.

We czwartek i, nazajutrz po wicie Nawiedzenia N. Marji,

Wadysaw, król polski, ruszy z swojem i litewskiem wojskiem

od brzegów Wisy i klasztoru Czerwieska, a dc ku grani-

com nieprzyjacielskim, pod wsi Zochowem stan obozem. Wtedy

wanie doniesiono mu o wielkiej klsce, któr Janusz Brzozo-

gowy, starosta bydgoski, zada Krzyakom i ich wojsku. Jako

ten zaraz po wyjciu trzechdniowego rozejmu, chciwy spotkania

si z nieprzyjacielem, wziwszy do liczny hufiec rycerstwa,

pobieg z nim noc pod zamek i miasto wiecie, w miejscu

sposobnem ukry go w zasadzce, sam za w pobliu wiecia

z garstk ochotniejszej druyny rozpuci upiestwa i poogi.

Co gdy postrzegli Krzyacy, strzegcy miasta wiecia^ natych-

miast dosiadszy koni, pucili si w pogo za uchodzcym Ja-

nuszem Brzozogowym, mniemajc, e z tak maym wyszed

zastpem. On za, cofajc si spiesznie przed nieprzyjacielem,

sprowadzi ich a do miejsca, kdy bya utajona zdrada. Wów-
czas rycerze Janusza wypadli nagle z zasadzek i otoczyli z przodu

z tyu nieprzyjació, którzy, gdy ju nie byo adnej nadziei

wydobycia si z toni, rozpacz uniesieni, stoczyli krwaw ale

lierówn walk. W ostatku wszyscy bd-to trupem polegli,

>d wzici byli jecem. Prócz tych, którzy zginli, w liczbie

3 lipca.

Bihl. Nar. Nr 31 (Dugosz.- Bitwa GrunwaMzka). 5
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pojmanych^^przyprowadzono piciu braci zakonnych. Ten dobry

pocztek, jako wróba pomylnej wojny, o ile doda serca

i otuchy Polakom, o tyle zasmuci Krzyaków, rokujcych std

przysze swoje klski. Obawiajc si potem sprawnoci i nie-

zwykej Janusza Brzozogowego odwagi, któr si by tak

dzielnie popisa, mistrz i rycerze krzyaccy dla uchronienia si

i odparcia jego zdradnych wycieczek zostawili w wieciu za-

og Henryka von Plauen, komtura wieckiego, z wszystkiem

rycerstwem wieckiego powiatu, przydawszy mu nadto pewn
liczb zacinego onierza, aby zapobiec napadom i upiestwom

Janusza, w mniemaniu, e wstpnym bojem nie powayby si

przeciw nim targn. W pitek, dnia czwartego lipca, z o-
chowa ruszywszy król Wadysaw obozem, zatrzyma si znowu

przez dzieó cay na anach jakie nieznanej wioski. Nastpnej

nocy onierze królewscy postrzegli ju ognie na przeciwnej

stronie, które w wielu miejscach jasn un wieciy. Chocia bo-

wiem do granic nieprzyjacielskiej ziemi byy jeszcze cztery dni

drogi, wielu jednak z obozu królewskiego ochotników, nie pil-

nujc rozkazów króla i starszyzny, samowolnie i skrytemi drogi

wybiegao na ziemi krzyack, a roznoszc po niej mordy, u-

piestwa i poogi, przedniejsz zdobycz sprowadzali do obozu

w nocy, gdy we dnie nie mieli z obawy kary.

Król l^adysazo, owiadczywszy gotowo swoj do za-

warcia na susznych warunkach pokoju, zagrzewa w ry-

cerstwie odwag wieci o zbliajcym si nieprzyjacielu.

W sobot, dnia pitego lipca, Wadysaw król polski

spocz obozem pod wsi Jeewem ^, dokd przybyli panowie

wgierscy, Mikoaj Gara i cibor ze ciborzyc, i usilnie prosili

i Jekoiuo, na pónoc od Racia,



67

tak króla, jako i Aleksandra, wielkiego ksicia litewskiego, aby

si skonili do zgody i uoyli z nimi warunki pokoju. Przyby

razem i Jerzy Gersdorf, chcc wymiarkowa potg i stan rze-

czywisty wojsk królestwa i Litwy. W niedziel za nastpu-

jc, to jest dnia szóstego lipca, Wadysaw, król polski, po

naradzeniu si z ksiciem Aleksandrem i panami swymi, baronom

wgierskim odpowiedzia, e nigdy nie odrzuca rad zbawiennych,

zmierzajcych do zgody i pokoju, i teraz wic nie jest prze-

ciwny sprawiedliwym o pokój ukadom, aby nie rozlewa krwi

chrzecijaskiej; ale pokój wtedy dopiero bdzie sprawiedliwy,

gdy wielkie ksistwo litewskie odzyska swoj dawn i przy-

rodzon wasno, ziemi mudzk, a ziemia Dobrzyska, od

mistrza pruskiego i Krzyaków niesusznie zagarniona ^, kró-

lestwu polskiemu bdzie zwrócon. Co do szkód za z tej miary

poniesionych, owiadcza, e gotów by zda si na sd i ro-

zeznanie Zygmunta, króla rzymskiego i wgierskiego. Zaspoko-

jeni t odpowiedzi i uradowani panowie wgierscy, tuszc

z pewnoci, e mistrz i zakon krzyacki przystan chtnie na

takowe warunki jako suszne i sprawiedliwe, usiedli z królem

do stou. Po skoczonym obiedzie król ruszy obozem i tego

samego dnia przyby do wioski jednej nad rzek Wkr. Ale-

ksander za, wielki ksi litewski, urzdza w tym dniu litewskie

fewoje wojsko; a podzieliwszy je starym przodków obyczajem

na osobne hufce i chorgwie, w kadej chorgwi rycerzy na

niszych koniach osadzonych, albo niedostatecznie uzbrojonych,

porodku umieci, aby ich zasaniali jedcy wybrasi, na t-
szych koniach i w lepszej zbroi. Takowe za chorgwie post-

poway cinionemi rzdy, chronic si wewntrz przedziaów

i odstpów; wszelako jedna chorgiew od drugiej w znacznem

sza oddaleniu. Tym nakoniec chorgwiom Aleksander, wielki

zagarniana wieO W r. 1409.

6*
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ksi litewski, rozda czterdzieci znaków, które proporcami

zowiem}^, przykazawszy, aby kada chorgiew i hufiec swego

pilnoway znaku i suchay rozkazów swojego wodza. Wadysaw
za, król polski, wyprowadzi rzeczonych panów wgierskich na

wyniose wzgórze, skd dla paskich i szeroko rozcigajcych

si równin wszystkie wojska polskie i litewskie widzie mona
byo. Poruszao si okazale na tern polu i litewskie wojsko,

przecigajce porzdnemi szyki, któremu przypatrujc si rze-

czony lzak Jerzy Gersdorf, mierzy z uwag jego si i po-

tg. Tego dnia take, z rozkazu króla, zatrwoono umylnie

obóz puszczon wieci o zblianiu si nieprzyjaciela, tak, i
wszystkie wojska stany pod broni. Dlatego za król kaza

uderzy na trwog, jakoby ju przychodzio do walki, chocia

bynajmniej nieprzyjaciela si nie spodziewano, aby rycerstwo

polskie i litewskie nie gnuniao we nie i bezczynnoci, ale,

kadej chwili majc si na baczeniu, stao w pogotowiu, jakby

wobec nieprzyjaciela, do odporu i walki.

Panowie polscy, a zwaszcza Wojciech Jastrzbiec, biskup

poznaski, naganiaj okruciestwa, popeniane przez Li-

twinów i Tatarów.

W poniedziaek, dnia siódmego lipca, Wadysaw, król

polski, opuciwszy swoje stanowisko, przyby do wsi Bdzina

pooonej nad rzek Wkr i tu przez dw^a dni obozowa. A lubo

ten powiat, który rzeka Wkra przerzyna i okra, naley i na-

lea zawsze do ksistwa mazowieckiego, wtedy ^wszelako mistrz

pruski i Krzyacy trzymali go w zastawie od Ziemowita, ksicia^

mazowieckiego, za pi tysicy grzywien szerokich groszy. Przeto

Litwini i Tatarzy powiat ten, podobnie jak inne ziemie nie-

przyjacielskie, srodze i po barbarzysku pustoszyli i nietylko

mód kwitnc, ale i dzieci i w kolebkach kwilce niemowlta
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zabijali. Inne za wraz z matkami do swych obozów i w nie-

wol jakby nieprzyjacielskie plemi zabierali, chocia wszystek

lud tego powiatu by plemienia polskiego i mówi po polsku.

Przybiegay do obozu matki onych pomordowanych dzieci,

z paczem i rozpuszczonym wosem, i zawodziy aosne skargi

przed namiotem królewskim w rozpaczy po swojej stracie. Tknici

takim widokiem praaci i panowie polscy, przychodzili czsto

do króla i surowiej rzecz t biorc, nili wojenny dozwala oby-

czaj, prosili go i zaklinali, aby powcign kaza takie okru-

ciestwa i braców powypuszcza; czego jeliby nie uczyni,

jawnie si odkazywali, e opuszcz jego obóz i sub w wojsku

tak niegodziwem, które suszna pewnie pomsta Boa czekaa.

Wadysaw, król polski, tak jako i Aleksander, wielki ksi
litewski, usuchawszy z powolnoci ich gosu, rozkazali wszyst-

kich jeców uwolni i w namiocie Wojciecha Jastrzbca, biskupa

poznaskiego, starannie zebranych odprawi do domu. Ogosili

nadto kar mierci na tych, którzyby si podobnej srogoci do-

puszczali. Ustpi zatem czcigodny pasterz Wojciech Jastrzbiec

z swego namiotu i dozwoli w nim litociwie przygarn i przez

noc nastpujc pomieci niewiasty i niemowlta. A roz-

czywszy si w tem miejscu z królem, któremu a dotd w obo-

zach towarzyszy, za zezwoleniem jego wróci do Polski.

Wadysaw król, wobec wojsk swoich rozwinwszy cho-

rgwie, z paczem wzywa Boga na wiadectwo, e nie on,

ale nieprzyjaciele sami daj powód do wojny ; poczem

Zyndramowi z Maszkowic poracza dowództwo nad woj-

skami ; Aleksander za, wielki ksi litewski, dzuóch bez-

bonych Litwinów skazuje na szubienic.

We rod, dnia dziewitego lipca, ze wsi Bdzina, Wa-
dysaw, król polski, wraz z Aleksandrom, wielkim ksiciem
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litewskim, wkroczyli w kraj nieprzyjacielski, przebywszy szcz-

liwie za ask Bo bór, rozcigajcy si na dwie mile drogi,

z którego wyszli na równin pask i na wszystkie strony

otwart, i tam dopiero rozwinito i podniesiono chorgwie tak

królewskie jako i ksicia litewskiego Alexandra, ksit mazo-

wieckich Ziemowita i Janusza, tudzie panów polskich, z nie-

wymownem serc wzruszeniem i zapaem powszechnym. Król bo-

wiem polski Wadysaw, wziwszy do rk swoich chorgiew

wielk, na której wyszyty by misternie orze biay z rozci-

gnionemi skrzydy, dziobem rozwartym i z koron na gowie,

jako herb i godo caego królestwa polskiego, przy rozwiniciu

jej ze zami w oczach tak wyrzek modlitw:

„Ty, któremu^ wiadome s wszystkich serc tajemnice,

wprzódy jeszcze nieli w myli powstan. Boe litociwy! Ty

widzisz z Twojej wysokoci, e do obecnej, na któr wychodz,

wojny mimowolnie wcigniony, poczynam j peen ufnoci

w Twojem i Chrystusa Syna Twego miosierdziu. Rozmaitemi

bowiem zabiegami, wielorakim nakadem i przemysem, csio-

waem pokój z wszystkimi chrzecijany, a osobliwie z Krzya-

kami utrzyma, aczkolwiek z przyczyny ich naduy, haniebnego

a niegodziwego zagarnienia ziem do korony polskiej nalecych,

wielce b>em na nich zagniewany. Gdy oni wszelako odrzucili

ze wzgard suszne i sprawiedliwe, które im przedstawiaem,

warunki, osdziem, e go inaczej u tych dumnych i wyniosych

ludzi nie pozyskam, chyba si i orem. W Imi Twoje przeto,

w obronie sprawiedliwoci i narodu mego, chorgiew t podnosz.

Ty, litociwy Boe! racz by obroc i wspomoycielem mnie

i ludowi mojemu, a krwi chrzecijaskiej niewinnie przelanej

1 Ty, któremu... mow ukadu Dugosza zapewne na podstawie wspomnie Zbigniewa

Olenickiego.



71

nie na mnie racz poszukiwa, ale na tych, którzy obecn wojn

wzniecili i dotd podniecaj".

Ta modlitwa, z naboestwem i pokor wyrzeczona przez

I
króla takim gosem, e j stojce dokoa wojsko sysze mogo,

wycisna zy wielu rycerzom i widziaby tam pacze i szlo-

chania prawie powszechne. Podobne modlitwy i Aleksander,

wielki ksi litewski, niemniej ksita mazowieccy i panowie

polscy przy podniesieniu swoich chorgwi nabonie odmawiali,

A gdy zewszd wzniesione i rozcignite wiony proporce,

wszystko wojsko zapiewao gono ojczyst pie Bogarodzic.

Poniewa za wszyscy Czesi i Morawcy, uwaani za naj-

bieglejszych w wojowania sztuce, wymawiali si od steru i zwierzch-

nictwa nad wojskami królewskiemi i ksicemi i aden urzdu

wodza przyj nie chcia, aby na nie spada wina w razie

niepomylnej wojny, zwaszcza, e lud trzeba byo prowadzi

liczny i kierowa nielada wypraw, zlecono zatem rzd i do-

wództwo Zyndramowi z Maszkowic, miecznikowi krakowskiemu,

szlachcicowi majcemu w herbie soce, mowi wprawdzie

maej postawy, ale wielkiego serca i znanej w sprawach obrot-

noci. aden bowiem z Czechów i Morawców zacignionych

w sub królewsk nie czu si zdolnym do sprawowania i pro-

wadzenia tak wielkiego wojska.

Skoro wic na rzeczonej równinie rozwinito chorgwie,

ruszy Wadysaw, król polski, z ca si i tego dnia midzy
dwoma jeziorami, z których jedno zowie si Trzcino, drugie

Chest, niedaleko miasteczka Luterbergi ju przez jego ludzi

zupionego i spalonego, pooy si obozem.

Zdarzy si w tym samym dniu nowy i niesychany wy-

padek. Gdy bowiem polscy panowie i rycerze widzieli Tatarów

' Laulenburf,^ Lidzbark, w zifim ciifiniiiiskiej.
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i Litwinów, dopuszczajcych si po barbarzysku upiest\Mi

kocioów, gwacenia niewiast i dziewic, a przy grabiey jednego

kocioa postrzegli wyrzucony z otarza Przenajwitszy Sakra-

ment i szydersko zelony, tknici do ywego takim widokiem,

peni zgrozy a razem obawy, eby za tak straszne bezprawia

Bóg sprawiedliwy nie spuci na nich i na cae wojsko plagi,

udali si z powtórnem ualeniem do króla i wielkiego ksicia

litewskiego, Aleksandra, opowiedzieli im te wszystkie srogoci

i okruciestwa i owiadczyli, e duej nie mog na nie patrze,

i jeeli ich król nie powcignie, a bezboników jak naley nie

ukarze, nie wróc wcale do obozu i wojenne znaki opuszcz-

Król Wadysaw, wzruszony ich gonem wyrzekaniem i ostremi

a dotkliwemi skargi, rozkaza ledzi jak najstaranniej tych

upieców kocielnych i zelycieli Najv\'itszego Sakramentu.

A gdy wskazano dwóch Litwinów jako najwinniejszych, Ale-

ksander, ksi 1 tewski, kaza im si samym na szubienicy po-

wiesi. Wypeniajc zatem rozkaz ksicia Aleksandra, wino-

wajcy postawili naprzód szubienic wlasnemi rkami urobion;

potem bez niczyjego podsadzania dwignli si sami do góry,

a naostatek sami sobie na szyj pozakadali stryczki; wprzódy

za jeden upomina drugiego, który zdawa si nieco ociga,

aby si spieszy, póki ksi bardziej si nie rozgniewa. Co

gdy wobec caego wojska si dziao, tak wszyscy przeraeni

byli trwog, e aden z rycerzy nie poway si wicej na-

chodzi kocioów i po zdobycz kocieln drapienej wyciga
rki. Albowiem jak zawdy, tak szczególniej w czasie wojny

nie godzi si targn na rzeczy wite; i nietylko wielkie zbro-

dnie i bezprawia, ale nawet najmniejsze naduycia starannie

vvtedy naley karci i powciga, aby Majestat Boy, ubagany

prawemi i cnotliwomi postpkami, raczy wojujcym zdarzy po-

mylno i zwycistwo.
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Po rozoeniu wojska nad jeziorem Rubkowem, król Wa-
dysaw wybiera omiu radców i dwóch przewodników, do

kierowania wojn i wskazywania dróg dogodnych w po-

chodzie.

We czwartek przed dniem w. Magorzaty, to jest doia

dziesitego lipca, Wadysaw, król polski, ruszywszy z ponad

jezior miasteczka Luterberg i uszedszy dwie mile, przyby do

wielkiego jeziora Rubkowa, pod zamek i miasteczko Kurztnik, ^

i tam spocz obozem. Wojsko mistrza pruskiego nieopodal od

królewskiego obozu stao za rzek Drwc, której obadwa brzegi

Krzyacy na kilkanacie dni wprzódy wysokiemi ostrokoy gsto

obwarowali, aby wojsku królewskiemu zagrodzi przejcie. Skoro

wic onierze polscy postrzógli, e Krzyacy stali tak blisko,

zaraz cz ich wybiega na harce i pidziesit koni nieprzy-

jacielskich, które w rzece Drwcy pawiono, zwaliwszy z nich

jedców, zabraa i szczliwie do obozu królewskiego przypro-

wadzia. Co gdy wojska królewskie obaczyy, wanie kiedy

jedni posilali si straw, drudzy odpoczywali, zwioda ich ku-

rzawa wzniesiona od owych koni, mniemali bowiem, e nieprzy-

jaciel nadchodzi: powsta wic rozruch w obozie, onierze po-

rzuciwszy jado, czemprdzej chwycili za bro i wnet tuman

kurzawy wzniós si w powietrze. Soce wtenczas skwarnym

dogrzewao upaem. Ale po chwili przemina trwoga, wojsko

spoczo bezpiecznie.

Gdy si za zmierzcha poczo i upa nieco sfolgowa,

Wadysaw, król polski, zwoawszy panów radnych, wybra

z nich omiu, innych zostawiwszy w namiotach, aby si nara-

dzili o wojnie, a co potrzebnem byo, uchwalili i rozporzdzili.

Postanowi zarazem, aby oni kierowali ca wypraw. A do tej

i Niem. Kauernili, na itón. zuch. o<l I idzliarku.
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liczby naprzód przeznaczy brata swego Aleksandra, wielkiego

ksicia litewskiego, to Krystyna z Ostrowa kasztelana i Jana z Tar-

nowa wojewod krakowskiego, Sdziwoja z Ostroga wojewod

poznaskiego, Mikoaja z Michaowa wojewod sandomierskiego,

Mikoaja 1 proboszcza w. Florjana, podkanclerzego, Zbigniewa

z Brzezia, marszaka królestwa polskiego, i Piotra Szafraca

z Pieskowej Skay, podkomorzego krakowskiego. Ci omiu m-
owie w tajemnicy naradzali si o wszystkiem, j co dziaa

miano, uchwalali: a zwaszcza, którdy prowadzi wojsko i w któ-

rychby miejscach obiera stanowiska, uywajc ku temu dwóch

przewodników, Trojana z Krasnegostawu i Jana Grinwalda,

wójtów parczowskich, którzy obadwaj z Prus rodem, wszystkie

miejsca tameczne, drogi i przesmyki dobrze znali; zawsze te

sta mieli na zawoaniu u wrót radców, gdy o stanowiskach

wojennych i dalszym wojsk pochodzie naradza si miano.

Wydane byy prócz tego najsurowsze zakazy, aby nikt

nie way si wybiega z obozu, dopókiby marszaek królestwa

polskiego Zbigniew z chorgwi królewsk mniejsz, czyli tak

zwanym proporcem, nie wystpi, za którym dopiero wszyscy

wychodzi mieli, a adnemu nie wolno go byo wyprzedza.

Niemniej zastrzeono, aby nikt w wojsku nie way si wy-

trbia hasa, prócz jednego trbacza królewskiego, na którego

pierwsze zagranie przed witem albo w zaranku, lub wreszcie

o jakimkolwiek czasie, wojsko powstawao i brao si do broni.

Za drugiem za w trbk uderzeniem siodao konie, za trzeciem

wyruszao z obozu, postpujc za marszakiem i swemi znakami,

do jakiej który chorgwi nalea. Ksi przeto Aleksander-

Witod, m sprawny i dzielny, z siedmiu rzeczonymi radcami

dziaajc, rozpytujc si, naradzajc a niekiedy przywoujc

owych przewodników, miejscowoci wiadomych, ukada wczenie,

' Mikoaj Trba, niebawem arcybiskup gnienieski.
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W jakiem miejscu nazajutrz wytkn miano obozy, a kdy dnia

nastpnego, po wyruszeniu z stanowiska, bezpiecznie, najkrócej

i such nog mona byo przeprowadzi wojsko, gdzie wreszcie

znale w^od do napojenia ludzi i koni, gdzie ywno potrzebn

^t drzewo.

i
WfCról Wadysaw przez wysanego do posów wgierskich

^

goca nalega o pokój z Krzyakami; którego atoli nie

mogc wyjedna, gdy mistrz pruski i Krzyacy wojny

tylko daj, postanawia przeprawi si za rzek Drwc,
obsadzon przez nieprzyjació.

Ale chocia Wadysaw, król polski, po wielokrotnych

a prónych o pokój staraniach, wszystkie ju myli swoje skie-

rowa do wojny, w^szelako jeszcze i w tym dniu wysa rycerza

swego Piotra Korcboga, szlachcica herbu Korcbog, który ma

na tarczy trzy karpie, do panów wgierskich, znajdujcych si

podówczas w pobliu, w obozie mistrza pruskiego i Krzyaków,

dajc od nich stanowczej odpowiedzi co do ukadów o pokój

z mistrzem i Zakonem, i oznajmienia, azali bya jaka nadzieja

wyjednania i utrzymania pokoju. Ten, stosownie do rozkazu

i zlece danych sobie od króla, udawszy si do panów wgier-

skich, przebywajcych w obozie Krzyaków, zada od nich

stanowczej odpowiedzi. Oni z swej strony poczli nalega o ni
na mistrza i komturów, radzc im wszelakiemi sposoby ugod

i pokój. Przekadali, e warunki, które król polski podawa,

byy suszne i sprawiedliwe, i usilnie ich namawiali, aby pa-

mitajc na to, jak liski i niepewny jest los wojny, pokd
jeszcze do rozprawy nie przyszo, nie odrzucali tak sprawie-

dliwych warunków pokoju.

Mistrz pruski, Illryk v. Jungingen, zoywszy rad ta-



76

jemn, do której wezwa kilkunastu komturów, jako to: Fry-

deryka Walrath i marszaka, Konrada Lichtersten 2 wielkiego

komtura, Wernera Thettingen elblggkiego, Sworcborga ^ toru-

skiego, hrabiego v. Yende gniewskiego, Gotfryda Hoczfelt ^ nie-

szawskiego, Henryka tucholskiego, Wilhelma Nippen ^ z Star-

gardu, Mikoaja Vilcz z Schonsee, Wilhelma Elffekecz^ gru-

dzidzkiego, Burkarda Vobek pokrzywnickiego, Baldwina Stolm ^

brodnickiego, Arnolda v. Baden czuchowskiego, Peczenhawn ^

ostródzkiego, Alberta de Eczbor szczycieskiego, Markwarda

V. Salzbach brandeburskiego, Jana hrabiego v. Seyn toruskiego

i innych komturów, naradza si z nimi o pokoju i wojnie.

Ale gdy równie mistrz Ulryk, jako i jego komturowie utrzy-

mywali, e aden nieprzyjaciel nie byby w stanie zwalczy

ich i pokona, z tej przyczyny, i posiadali jakowe relikwje

witych, a std pych nadci pochopniejszymi byli do wojny

nili do zgody; przeto mistrz pruski przez' Wairatha marszaka

tak baronom wgierskim da odpowied:

„Chtnie, wielmoni panowie, usuchalibymy waszej rady

i namowy i przystpili do ukadów pokojowych z królem pol-

skim, gdyby tene król da by pokoju, siedzc w granicach

królestwa swego, przed zbrojnem do krajów naszych wtargnie-

niem. Ale gdy król polski zawiera chce z nami pokój, zni-

szczywszy kraje naszego zakonu upiestwem, poogami i roz-

maitemi klski, mielibymy sobie za sromot wchodzi z nim

w jakie ukady po tylu doznanych krzywdach i zniewagach;

od czasu bowiem, jak zakon nasz w tych krajach istnieje,

aden z królów i ksit nie targn si na nas tak zawzicie

i tak wielkiemi siy. Zaczem do ukadania si o pokój z króleTn

i Fryderyk v. Wallenrod. 2 y. Lichtenstein.

^ Albrecht v. Schwarzburg, wielki jaraunik Zakonu. 4 y. Hatzfeld.

^ waciwie El)erhard v. Ippeuburg. 'j waciwie v. Helfenstein.
"' istotnie Stail. ^ v. Pinzenau.
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adnemi nie damy si skoni proby i namowy, póki wyrz-

dzonych nam krzywd i poarów wasnym nie pomcimy orem.

Tych wzajemnych sporów i zatargów, które nas wani, nie

zdoaj rozj ani nasze sowa, ani czyjakolwiek, choby cesa-

rza samego wstawiajca si wadza i jowaga, jedno sam or
i wojna. Gdy patrzymy na spustoszenia naszej ziemi i .dymice

si domów naszych zgliszcza, trzeba nam krwi nieprzyjació

zgasi te poogi".

Panowie wgierscy, usyszawszy tak dumn i pen za-

rozumiaoci odpowied, tem usilniej nalegali swemi probami

i namowy, aby Krzyacy za poredniem wdaniem si Zygmunta,

króla rzymskiego i wgierskiego, przystpili do zgody i uka-

dów, a utumiwszy w sercach zawi, dowiadczyli wprzódy

innych rodków, nimby do walki przyszo. Lecz gdy równie

mistrz, jak i komturowie, niewczesnym uniesieni szaem, obsta-

wali upornie przy swojej tak cierpkiej a z susznoci nie zga-

dzajcej si odpowiedzi, sam tylko hrabia v. Vende, komtur

gniewski, midzy tylu innymi^ którzy przeciwni byli ukadom,

radzi pokój zawrze, mówic: „Wiem ja dobrze z dugiego do-

wiadczenia^ co pokój a co wojna z sob niesie; dlatego za

najlepsz i najzbawienniejsz rzecz uwaam, aby puciwszy

mimo siebie krzywdy przez króla polskiego w jakikolwiek spo-

:ób nam wyrzdzone i zoywszy z serca niewczesn dz
zemsty, przystpi do ukadów o pokój. Czsto bywa, e cho-

cia wojska stan ju naprzeciwko siebie, i zabieraj si wza-

jemnie do walki, przychodzi przecie do Egod}^ A gdy los wojny
s

zawsze jest wtpliwy i w gwatownym zamcie wszystko na

niebezpieczestwo wystawia, mniemam, e lepszy pokój pewny

ni spodziewane zwycistwo". T mow obraony Werner The-

tingen, komtur elblgski, nie mogc powstrzyma gniewu, po-

cz hrabiemu v. Vende, komturowi gniewskiemu, uszczypliwie
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przymawia: „Moge, rzek, komturze gniewski, z takiem, jak

tu okazujesz, umysu usposobieniem, w domu pozosta, gdy
zdatniejszy do pilnowania chorych braci w szj)italu nieli do

spraw wojennych". Na' taki docinek mao zwaajc, hrabia

V. Yende odpowiedzia: „Nie wtpi zaiste, e dobrze i prze-

zornie radziem, przekadajc, i pokój zbawienniejszy jest ni
wojna; i owszem za rzecz niegodn uwaam, aby w tych cza-

sach naszych, odrzuciwszy warunki pokoju, które nam nieprz}^-

jaciel podaje, dopuci krwi chrzecijaskiej rozlewu. A lubo

pokój doradzam i pokoju nadewszystko pragn, jeeli jednak

z dopuszczenia Boego przyjdzie w krwawej rozprawi si walce,

mnie, jak szlachetnej krwi mojej przystoi, potrafi nadstawi

czoo. Ale ty, komturze, uwaniej si nad tern zastanów, co

i w jaki sposób doradzasz, i strze si, aby z tej wojny, do

której w tych cianach tak junacko nas wyzywasz, jak tchórz

potem nie zemkn".

Pocz wtedy jeden z panów wgierskich, Scibor z ci-

borzyc, przerywajc spór wszczty midzy komtnrami, w roz-

maity sposób zaleca pokój. Mówi, e starym jest onie-

rzem i w bojach bywaym, e wielorakich w wojnie dowiad-

czy ju losów; ufa sobie, a wszelako, gdyby mona, nie odrzu-

caby pokoju. Odpar mistrz pruski Ulryk temi sowy: „Mówisz,

ciborze, jak Polak; wiemy bowiem, e z Polski i z Kujaw-

skiej ziemi pochodzisz, i dlatego na stron i na korzy twego

rodu pokój doradzasz, do którego przecie ja i zakon mój na-

koni si nie moe".

Wielki w tej mierze bd popenili Krzj^acy, e tak

nadci pych i takiemi swoj wielko i potg wynoszc prze-

chwaki, mniemali, i na caym wiecie nie byo króla, któryby

im w wojnie móg sprosta, i zdawao im si, e drudzy po-

winni byli o nich tak wysoko trzyma, jak oni o sobie chep-
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liwie si(^' uprzedzali. Nie pomnieli na to w swem zalepieniu,

e, jak wszyscy ludzie mdrzy osdzili, nikt nie jest tak po-

tnym i pewnym, aby mu najmniejszy nawet nieprzyjaciel

szkodzi nie móg. Panowie nakoniec wgierscy, widzc, e
mistrz i komturowie do zgody i ukadania si na sprawiedli-

wych warunkach o pokój w aden sposób nie dadz si nako-

ni, odprawili posa Piotra Korcboga z oznajmieniem Wady-
sawowi, królowi polskiemu, e usiowali wprawdzie i dokadali

wszelkich stara i zabiegów, aby mistrza i komturów namówi

do zawarcia pokoju, ale na próno; nie przestan jednak robi

co mona, i nadziei jeszcze nie trac, obiecujc, e nazajutrz

przez wasnego goca donios królowi o ostatecznem mistrza

i Krzyaków postanowieniu.

Gdy wic Piotjr Korcbog wróci do króla, oznajmi mu

odpowied panów wgierskich a nadto opowiedzia wszystko, co

widzia w obozie krzyackim, uzna król polski Wadysaw, e
adnej ju nie byo nadziei utrzymania pokoju. A do tego dnia

bowiem tak król Wadysaw, jako i Aleksander, ksi litewski,

panowie radni i starszyzna, spodziewali si i yczyli sobie po-

koju. I w tej nadziei wojsko królewskie zbliao si do brze-

gów rzeki Drwcy i do obozów krzyackich, aby w razie ro-

kowania o pokój atwiej byo obydwom stronom znosi si

z sob, rozoywszy obozy na przeciwlegych brzegach rzeki.

Lecz gdy Piotr Korcbog oznajmi królowi, e mistrz

pruski, brnc lepo do kresu swoich przeznacze i nie sucha-

jc adnej zdrowej rady, odrzuci wszystkie rodki utrzymania

zgody i przymierza, e brzegi Drwcy obwarowa z obu stron

wysokiemi ostrokoy, tak, i bez stoczenia walki przeprawi si

przez rzek nie mona, zwaszcza i ku obronie s w pogoto-

wiu dziaa, ucznicy i wszelkiego rodzaju ubezpieczenia; poczto

waha si, czyli król mia t sam drog dalej postpowa
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i rzo^c Drwc rzuceniem na niej mostów przeby, czyli te

obej j i w tym celu cofn si nieco w pochodzie: nakoniec

chwyciwszy si najlepszej rady, postanowi król wsteczn obra

drog i rzek u jej róda such przej nog. Przeoy bo-

wiem radcom, e lepiej powici na to nieco czasu i trudu,

nieli wojska, majc lada dzie stoczy walk z nieprzyjacie-

lem, na przeprawie przez rzek podawa w niebezpieczestwo;

e nadto przez obejcie rzeki uniknie si niepotrzebnego sta-

wiania na niej mostu. Snadno zgodzono si na tak rozumn

rad i postanowiono zamys przywie do skutku.

Zygmunt, król wgierski, posya królowi Wadysawowi
listy wypowiednie.

W pitek przed dniem w. Magorzaty, dnia jedynastego

lipca, o pierwszym brzasku po wytrbieniu hasa ruszyo woj-

sko królewskie, i cofajc si t sam drog, któr szo wprzódy,

przybyo na dawne stanowisko swoje pod miasteczko Luter-

berg, gdzie przez dzie cay w rod spoczywao. Stamtd, po-

rzuciwszy drog na prawo, któr byo wkroczyo z Mazowsza,

zwrócio si w lew stron i przez okolice górzyste zdyo do

wsi Wysokiej pod Dziadowem ^, kdy roztoczono namioty. A po-

niewa wojsko w dugim i utrudzajcym pochodzie znuone po-

trzebowao spoczynku, zatrzymano je wic na stanowisku przez

dwa dni, to jest przez pitek i sobot.

Pod ten czas przyby do Wadysawa, króla polskiego,

Frycz z Rept, lzak, od panów w^gierskich, Mikoaja i ci-

bora wysany, który na tajemnem posuchaniu rzek w te sowa:

„Lubo, Najjaniejszy królu, panowie wgierscy wstawiali si

u mistrza pruskiego i zakonu Krzyaków za utrzymaniem po-

J Dziadowo na wschód od Lidy.barkti ; wojsko polskie, idc z pónocy, miao diotr

w t stron po lewej rce.
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koju, daremne jednak byy ich usiowania i namowy. Mistrz

pruski Ulryk, niewczesnej dumy uniesiony dz, nie przyj

ich susznych i zbawiennych przeoe, ale odrzuciwszy je z po-

gard, postanowi dziaa to, co mu porywczy zapa wojny do-

radza. Nie chce rozejmowa(5 sporu susznoci, prawem, zgo-

dnemi ukadami, ani powag czyjegokolwiek polubownego sdu,

lecz orem i wojn. Gdy wac Zygmunt, król wgierski, od

którego panowie moi poselstwo sprawuj, jest rzymskiego pa-

stwa namiestnikiem i
i nie godzi mu si mistrza i Krzyaków,

podlegajcych rzymskiemu cesarzowi, w obecnem niebezpiecze-

stwie odstpowa, przeto skadam Waszej Królewskiej Mioci

z rozkazu panów wgierskich tego Zygmunta, króla wgier-

skiego, list wypowiedni, w którym na stron mistrza i zakonu

Ii
przyja W. K. Mci wypowiada".

I Wadysaw, król, acz z tej stanowczej odpowiedzi i wy-

m powiedniego listu króla Zygmunta przekona si, e adnej nie

byo nadziei utrzymania pokoju, wszelako wiadomo t kaza

w najcilejszej zachowa tajemnicy, aeby przez rozgoszenie

si w obozie wojennego listu Zygmunta, króla wgierskiego,

§ nie upady serca, i rycerstwo nie zniechcio si do wojny.

Szepn jednak na stronie Frycz, pose, Wadysawowi królowi

w imieniu panów wgierskich, aby na wojenne odgraania si

króla Zygmunta bynajmniej nie zwaa, albowiem jego list wy-

powiedni, do drogo przez mistrza i Krzyaków, bo za czter-

dzieci tysicy czerwonych zotych uzyskany, a dla postrachu

tylko wydany, adnego skutku mie nie bdzie. Namawia po-

tem króla, aby nie dbajc na te strachy, trwa w swojem przed-

siwziciu i z Krzyakami, którzy si, ludmi i orem, nie-

1 Zygmunt wypowiada tu wojn Polsce, jako wikarjusz generalny pastwa rzym-

skiego, stosownie do zawartego z Krzyakami ukadu. Wgry przeciwne byy
tej wojnie. Dokument, o którym mowa, wystawi Zygmunt ju 17 czerwca

1410 r., lecz jak wida, posowie zwlekali z jego dorczeniem.

Mibl Nar. Nr ;ii (Dugosz.- Bitwa Grunwaldzka). 6
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równie od niego byli sabsi, bój jak najrychlej stoczy, a przy

asce Pana Boga pewne otrzyma zwycistwo. Mówi nadto, e
panowie wgierscy a do tego czasu nie o dobro mistrza i za-

konu, ale raczej Zygmunta króla i wasn swoj starali si

korzy.

To Frycza posa sprawozdanie król uzna za rzetelne

i prawdziwe, jakiem rzeczywicie byo. Albowiem król Zygmunt

rzeczonych panów wgierskich nie dla wyjednania pokoju do

Prus posa; wola on bowiem, aby wojna duej si toczya

i nie yczy sobie jej ukoczenia, ale w celu wyudzenia od

mistrza i zakonu chytremi sposoby zota, którem (jak rozgo-

szono faszywie) Krzyacy napenili jedn wie ca. Oznaj-

miwszy przeto Krzyakom, e list grocy wojn Wadysawowi,

królowi polskiemu, w obronie mistrza i zakonu z sob wieli,

owiadczyli zarazem, e mieli to zlecenie od króla Zygmunta,

aby tego wypowiedniego listu Wadysawowi, królowi polskiemu,

nie oddawali, dopókiby im mistrz i Krzyacy nie zapacili czter-

dziestu tysicy czerwonych zotych. Mistrz przeto i zakon krzy-

acki, przywizujc do tego listu wielk wag, pomoc i obron

swojej sprawy, zgodzili si na zapacenie czterdziestu tysicy

zotych za lichy kawaek pisma. Jako poow tych pienidzy

wypaci mistrz rzeczonym panom wgierskim zaraz w obozie,

a drug poowi w Gdasku. Ale nie zyskali za tak wielk

ilo zota Krzyacy i wówczas i potem nic wicej prócz owego

wypowiedniego listu, który nawet z rozkazu panów wgierskich

nie by jawnie goszony, ale tylko na boku królowi pokazany,

i nikt w caem wojsku nie wiedzia o tym licie, prócz omiu

radców królewskich.
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Ulryk von Jungingen, mistrz pruski, uradowany zrazu po-

zorn ucieczk wojska polskiego^ zbroi si potem w swoich

miastach i sposobi do walki z królem.

Kiedy Wadysaw, król polski, w rzeczony dzie pitkowy

pocz wstecznym pochodem cofa swoje obozy, przybieg do

mistrza pruskiego szpieg wysany na zwiady, cay kurzem okryty

i uznojony, z doniesieniem, e król polski zwin swoje cho-

rgwie i zabra si do ucieczki. T wiadomoci mistrz pruski

Ulryk dziwnie uradowany, przyprowadziwszy go do panów w-
gierskich, Mikoaja i cibora, rzek : „Oto czowiek, rodem Po-

lak, który wysany na przeszpiegi do obozów nieprzyjacielskich,

wieo powróci i opowiada, e nieprzyjaciela szuka przez dni

kilka, ale nie móg go wcale dopatrze; znalaz tylko na opusz-

czonych stanowiskach niektóre próne naczynia, kilka koni

ochromiaych i kamieni ^ dziaowych, które zostawiono. Idc po-

tem za tropem wojsk królewskich, przyby na rozstajne drogi;

a z tego miejsca dokdby si uday, w aden sposób nie zdo-

a ju wymiarkowa. Wnosz przeto za rzecz pewn, e król

polski, ulkszy si naszej potgi, pierzchn z swojem wojskiem;

takie bowiem zniknienie dowodem jest oczywistym trwogi. I te-

raz nie wiem sam, co czyni, gdy nieprzyjaciel tak potajemnie

umkn. Poradcie mi, prosz, czyli mam ciga uciekajcego

nieprzyjaciela, czy pozosta na miejscu?"

Panowie wgierscy^ usyszawszy t now wiadomo, tak

z sob rozprawiali: „Zostawienie na miejscu naczy, i to pró-

nych, jako te koni chorych, nie jest dostatecznym jeszcze do-

wodem cofania si i ucieczki. Byliby chyba z rozumu obrani,

gdyby statki niepotrzebne albo szkapy kulawe z sob wlekli.

Wprawdzie z porzuconych kamieni dziaowych monaby si do-

1 kamieni... jako kul dziaowych.
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mylc nagego cofnienia si wojska i ucieczki. Ale uwaniej

i dokadniej naley bada rzeczy, ani wierzy tak skwapliwie

w ucieczk wojsk tak licznych 1 potnych". Obecny stary je-

den rycerz z obozu mistrza doda z miaoci: „Strze si,

mistrzu, eby to wojsko, o którem ci prawi, e ucieko, do-

brze nie zmyo ci gowy, i eby nie wtedy dopiero z twego

obdu wytrzewia, gdy si dowiesz, e twoje pozajedao

miasta". Te sowa tak mocno tkny mistrza,, e ju nie o ci-

ganiu króla, ale o obronie wasnych miast jak najskrztniej

myle pocz; a wyruszywszy z swem wojskiem, przyby pod

zamek Bratjan i, kdy pooy si obozem; sam za z panami

wgierskimi zawar si w zamku i na rzece Drwcy kaza dwa-

nacie zbudowa mostów, aby po nich wojsko swoje móg prze-

prowadzi. Std na obozy królewskie ustawicznemi ale skrytemi

tylko napada podjazdami, peen otuchy, któr go pochlebcy

zwodni karmili, e z bitwy stoczonej wyjdzie niezawodnie

zwycizc.

Król Wadysaw w tajnej rozmowie z Fryczem, posem

Icróla wgierskiego, czyni wyrzuty królowi Zygmuntowi,

niepomnemu na wywiadczone sobie dobrodziejstwa, a woj-

sko swoje opatruje w. Sakramentami otarza i pokuty.

W niedziel, w dzie w. Magorzaty, trzynastego lipca,

Wadysaw, król polski, po wysuchaniu Mszy w. w obozie

swoim pod Dziadowem we wsi Wysokiej,v przywoawszy wy-

saca panów wgierskich Frycza do tajemnej z sob rozmowy,

w te sowa do niego przemówi: „Nie spodziewalimy si nigdy,

aeby brat nasz Zygmunt, król wgierski, tak srogim dla nas

sta si mia wrogiem, iby w obronie Krzyaków nam, którzy

1 Bra/an, na ])ó}iioc 0(1 Kurztnika nad Drwc.
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nie tylko krwi i powinowactwem, ale i przymierzem jestemy

z nim poczeni, zapowiada wojn i nie pomnc na Boga ani

na sprawiedliwo, przeklt chciwo zota nad krwi zwizki

przekada. Co innego nam wcale przez posy i listy swoje

przyrzeka, zapewniajc, e wszelkiemi siami i sposoby stara

si bdzie, bdto osobicie, bd przez poselstwa swoje, aby

midzy nami i Krzyakami pokój i zgod utwierdzi. My zau-

fawszy sowom jego królewskim, posów jego Mikoaja i ci-

bora do kraju naszego przybyych askawie przyjlimy i gdy

do Prus odjedali, opatrzylimy we wszystkie rzeczy potrze-

bne, za co, patrz, jak nieszczeroci i nieludzkoci nam odpaca.

Przekonywamy si, e brat nasz, król wgierski, szuka tylko

czasu i sposobnoci, aby na nas or podnie i przywaszczy

sobie nasze królestwo i posiadoci. Nie tak my jemu w dwu-

krotnem jego nieszczciu okazalimy mio i przychylno:

raz kiedy pogromiony by od Turków ^, tak i niewiadomo byo,

czy yje, czy te zgin albo dosta si w niewol; a drugi

raz, gdy go panowie wgierscy schwytali i na mier skazali 2,

nas za zgodnemi gosy wzywali na stolic swego królestwa

i przez wielokrotne posy i listy nalegali, abymy jak najspiesz-

niej przybyli i objli u nich rzdy. My natychmiast, powoaw-

szy nasz lud do broni, poszlimy zbrojno do Wgier, aby go

wszelkiemi rodkami, jakie w mocy naszej byy, oswobodzi.

Czyli wic dobrodziejstwa nasze suszn miark odmierza. Bóg

midzy nim a nami rozsdzi i kademu z nas da raczy jako

zasuy. My wprawdzie jego si grób nie lkamy, ale suszn

spraw nasz poruczywszy Boskiej Opatrznoci, za krzywdy na-

sze bierzemy si do ora, gdymy zwaszcza poznali, e a-

dnej ju niema nadziei utrzymania pokoju, lubo i dzi jeszcze

gotowimy do zgody i caem sercem jej pragniemy, gdyby kto

Po bitwie pod Nikopolis w r. 1390. ^ W r. 1401.



do jej zjednania obra si chcia porednikiem, Ale moe Bóg

miosierny, który patrzy na pokor nasz a wynioso ducha

naszych nieprzyjació, sam w tej sprawie sdzi by postano-

wi, i w skrytoci swoich wyroków ma j osdzi".

W dniu tym Wadysaw, król polski, z wszystkiem nie-

mal wojskiem polskiem przyjmowa wiatyk wity, to jest Sa-

krament Ciaa i Krwi Paskiej, przewidujc, e lada dzie

z nieprzyjacielem do walnej przyjdzie bitwy. Przekonawszy si,

e danego tylekro i tak rozlicznemi rodkami pokoju uzy-

ska nie podobna, wszystk myl zwróci ostatecznie ku woj-

nie, lubo przy spokojnem usposobieniu swojem wolaby by po-

kój na sprawiedliwych oparty warunkach, ni wojn. Prosi

Boga, aby mu da raczy pomylno w walce i ryche nad

nieprzyjacielem zwycistwo, gdy ju adnej nie byo nadziei

utrzymania pokoju.

Polacy zdobywaj przemoc Dbrówno, pooeniem swo-

jem i sztuk warowne.

Odprawiwszy posa panów wgierskich Frycza, Wadysaw,

król polski, w dzie w. Magorzaty ^, po wysuchaniu Mszy

w. zwin obozy pod Dziadowem. A wysawszy naprzód dwiema

godzinami wczeniej pocigi wojenne i tabory, ruszy z woj-

skiem ku miasteczku Dbrównu ^, które obwarowane murem

i wieycami, a wkoo otoczone byo jeziorem, po niemiecku zwane

Gilgenburg. Tu zboczy nieco z drogi i na równinach, o pó
mili prawie od Dbrówna, podle jeziora, które zowi Dbrow-

skiem jeziorem, zatkn namioty.

1 13 lipca.

'^ Dbrówno, na pónocny wschód od dzisiejszej linj i kolejowej Mawa—Dziadowo-
Iawa.



87

Soce w tym dniu niezwykym dopiekao skwarem. Gdy

ku wieczorowi nieco ocliódo, wielu rycerzy z obozu królew-

skiego powybiegao dla obaczenia miasteczka Dbrówna i przy-

patrzenia si jego pooeniu. Ale zaoga przysana w to miej-

sce, obawiajc si uderzenia na miasto, wystpia przeciw nim

zbrojno i wnet wawe nastpio spotkanie, które w tak za-

cit uroso bitw, e polscy rycerze, poraziwszy nieprzyjació

i zmusiwszy ich do odwrotu, gdy wiksza jeszcze liczba z obo-

zów nadbiega, sami bez rozkazu króla rzucili si na miasto

i poczli go dobywa. Byo to miasto nietylko murem wysokim

i grubym, wieami i zasiekami dokoa obwarowane, ale i po-

oeniem samem silne; znaczn bowiem cz jego oblewao je-

zioro, a wokoo okray je mokrada i strugi, tak, e ldem

jeden tylko do niego by przystp, a i ten wski i ciasny i g-
bokim rowem zamknity. Powsta wic w obozie królewskim

rozruch wielki, który posyszawszy król Wadysaw, kaza przez

herolda woa na rycerstwo polskie, aby odstpio od miasta,

z obawy, iby przy jego dobywaniu nie ponioso klski i nie

osabio si potrzebnych do nastpnej bitwy. Mód atoli ochocza,

nie zwaajc na zakazy królewskie, zgromadzona w znacznej"

liczbie, podbiega do szturmu, jakby ju same losy wymierzyy

t nawa na miasto. Ale i zaoga miejska nie leniwo wzia
si do odporu: bijc bowiem z dzia i walc z murów opoki,

bronia dzielnie przystpu. Gdy jednake polskich rycerzy nie-

maa bya liczba, powskakiwali w jezioro i dotarszy do mu-

rów, jedni przez wyomy i podkopy, drudzy zapomoc przysta-

wionych drabin, usiowali wedrze si do miasta. Jako w krót-

kiej chwili opanowali to miasto, napenione mnog ludnoci

pci obojej, zamone w dostatki i bogactwa, przez dugi czasu

przecig w pokoju zbierane; do którego nadto szlachta i lud

z kilku pobliszych powiatów wraz z swojemi schronili si byli
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majtkami. Wszystko to w zdobyczy zagarnli zwycizcy. Cae

niemal wojsko królewskie, upami rzeczonego miasteczka zboga-

cone, naadowao prócz tego wozy swoje ogromnemi zapasami

ywnoci. Trudno bowiem wypowiedzie, jak wielkie posiadao

bogactwa i jak zasobne byo w ywno to miasteczko. Jeszcze

nie zabrano z niego wszystkich upów, kiedy je naostatek pod-

palono. Wielu ludzi, którzy schronili si byli do kocioa, zgi-

no w poarze. Kilka tysicy obojej pci braców zgarniono

do ohozów królewskich i oddano Wadysawowi królowi. Znaczna

take liczba pada pod mieczem i prócz niewielu, którzy w czó-

nach i odziach dostali si na jezioro, nikt nie uszed mierci

lub niewoli. Nie byo tam wzgldu na wiek, ani adnej litoci:

Polacy wywarli na nich swoj srogo nie tak prawem wojny,

jak raczej z nienawici ku Krzyakom, i zemsty za spustosze-

nie ziemi Dobrzyskiej i.

Gdy mistrz pruski, Ulryk, dowiedzia si od swoich szpie-

gów, e Wadysaw, król polski, zdoby Dbrówno i spali

i z wojskiem ku Malborgowi dy umyli, wielk przejty

trwog, postanowi duej nie odwleka bitwy i wszystkie siy

swoje wyprowadzi do boju. Euszy wic jak najspieszniejszym

pochodem w celu uderzenia na obozy królewskie. Równym i kom-

turowie i Krzyacy wszyscy zaponli w sercach gniewem, zwa-

ajc, w jak popadli niedol, i uczuwajc z sromot, e gdy

dawniej Pomorze, Kujawsk i Dobrzysk ziemi wraz z ich

zamkami popodbijali orem i pod swoj zagarnli wadz, gdy

poow królestwa polskiego zagrzebali w popiele 2. teraz od-

wrotn kolej, patrze musieli na spustoszenie Prus, poogi

i upiestwa miast i zamku Malborga bliskie oblenie.

1 w r. 1409. -^ W czasach okietka.
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Strae polskie graniczne pod dowództwem Macieja z W-
sosza pustosz ziemi Pomorsk, ale od Prusaków do-

znaj poraki.

Tego samego dnia Maciej z Wsosza, wojewoda kaliski

i starosta nakielski, z rycerstwem zostawionem sobie do strze-

enia granic, to jest wszystk szlacht, midzy rzek Wen
a Pomorzem mieszkajc, wtargnwszy zbrojno na Pomorze,

rozpuci szeroko grabiee i poogi. Przywoany z Nowej Mar-

chji Micha Kuchmeister ^ do powstrzymania napaci, wyszed

przeciw wojewodzie Maciejowi i stoczy z nim bitw. A lubo

szlachta polska mnie dobijaa si zwycistwa, wszelako gdy

rzeczony wojewoda Maciej, szlachcic z domu Toporczyków, sam

pierwszy z pola umkn, wojsko pozostae bez wodza poszo

w rozsypk. W tej bitwie Jarosaw z Iwna, chory poznaski,

rycerz synny z wypraw hiszpaskich, szlachcic herbu Grzy-

maa, z wielu innymi zabierajcymi si do ucieczki, wpad

w rce nieprzyjació. O tej jednak klsce zamilczano w obozie

i dopiero wtedy doniesiono o niej królowi, gdy po otrzymanem

zwycistwie zamek malborski oblega. Sam nawet król Wady-

saw byby j przed wojskiem utai, gdyby si bya nie roz-

gosia przez pojmanie w niewol rzeczonego rycerza Jarosawa.

Król Wadysaw puszcza na wolno jeców zabranych

w Dbrównie, zatrzymawszy samych tylko przedniejszych.

^ Dziwne zjawiska na niebie.

W poniedziaek, nazajutrz po w. Magorzacie, dnia czter-

nastego lipca, lubo Wadysaw, król polski, zamyla pomkn
dalej swoje wojska i obozy, pozosta jednak na tem samem sta-

nowisku, z tej jedynie przyczyny, aby reszty zasobów i yw-

Waciwie Kuchmeister, wójt Nowej Marchji, póniejszy wielki mistrz.
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noci, pochowanej po doach i piwnicach miasteczlia Dbrówna
pozbiera i rozporzdzi bracami, pojmanymi w Dbrównie.

Zatrzymawszy wic mnichów krzyackich, szlacht i ziemian

w niewoli, wszystek gmin mieszczan i ludu wiejskiego, wszyst-

kie niewiasty i dziewice, wszelakiego stanu i wieku, z wizów
uwolni. Zaleci nadto stra jak najpilniejsz, aby aden z ry-

cerstwa jecom i brankom wypuszczonym z niewoli nie wyrz-

dzi jakiej krzywdy, napaci lub zelywoci.

Wieczorem, gdy soce ju zapadao, zapowiedzia pochód

na dzie nastpny, rycerzom kaza ciga do namiotów dla

uycia spoczynku, aby rzewi i gotowi nazajutrz przed witem

wyruszy mogli, co take w obozie obwieszczono. Na tern sta-

nowisku noc naszym przesza cicho i spokojnie; inaczej wcale

w obozach mistrza. Tam bowiem wicher gwatowny powywra-

ca i rozniós namioty Krzyaków, którzy noc ca spdzili

prawie bezsennie.

Tej samej nocy ksiyc^ który wanie by w peni, oso-

bliwsze przedstawi dziwowisko, które zdawao si by wieszczb,

zapowiadajc królowi w dniu nastpnym zwycistwo, jak to

skutek okaza i stwierdzi. Widzieli bowiem niektórzy z czuwa-

jcych w nocy na tarczy ksiyca waw w^alk midzy królem

a mnichem, która przez niejaki czas trwaa. Potem król owego

mnicha zwyciy i strci z ksiyca na ziemi. Ten dziw na-

zajutrz rozgoszony w obozie, o którem wielu wiadczyo, po-

twierdzi Bartosz i, pleban kobucki, nadworny kapelan królew-

ski, zeznaniem, i go wsnemi widzia oczyma. By-li to obraz

wymarzony w przeczuciu przyszego zwycistwa, czy widziado

nadziemskie wewntrznych umysu wrae, czy wreszcie inna

jaka z tajemnych przyczyn utworzona zjawa, powiedzie nie

umiemy. Niektórzy take z rycerzy krzyackich opowiadali, a nie

^^Barosz, stryi Jana Dugosza, historyka.
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bya to ba pocho uklecona, ale powie dowodnie i wszdy

powtarzana, e przez wszy steli czas trwajcej nazajutrz bitwy

z Krzyakami, widzieli ponad wojskiem polskiem osob ^ w stroju -4

biskupim, która bogosawia Polakom i walczcyci cigle pod- ^
nosia w boju, niewtpliwie obiecujc im zwycistwo. Poczy- "^

tano to za cud prawdziwy, któfy króla o przyszem zwyci-

stwie upewni. ^^

Król Wadysaw mimo nacisku meprzyjaciela me daje si t^

przecie oderwa od naboestwa.

We wtorek, w dzie Rozesania apostoów, pitnastego ~^

lipca, Wadysaw, król polski, postanowi na tern samem sta-

nowisku przed witem wysucha Mszy witej; ale dla silnego

i gwatownie wiejcego wiatru nie mona byo tak spiesznie,

jak nakazano, zatkn i rozwin namiotu, w którym zwykle

Odprawiano naboestwo; bo co rozwinito pótna, to je wiatr

zrywa. Nocy poprzedzajcej spad by ulewny deszcz z_grzmo- ^

tem i byskawicami, ale nie z takim wichrem w obozie kró-

lewskim, jak w krzyackim, gadzie burza wszystkie niemal roz-

niosa namioty, a co byo wrób nastpi majcej klski.

Ju wreszcie i dzie nasta, a wiatr pocz si wzmaga

gwatowny. Gdy wic dla cigej zawiei nie podobna byo ka-

plicy królevyskiej mocno ustawi, za rad wielkiego ksicia

Aleksandra ruszy król obozem; a uszedszy przestrze dwumi-

low, w której wida byo ponce dokoa woci nieprzyja-

ció, stan na polach wsi Tannenberga i Grunwaldu, majcych

si wsawi przysz w dniu tym bitw, i pomidzy gajami

i gszczami, które zewszd to miejsce zakryway, kaza rozbi

namioty a kaplic obozow ponad jeziorem Lubnem na wznio-

osob W. Stanisawa,
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sym ustawi pagórku, aby jjrzez ten czas, gdy wojsko rozmieszcza

si miao na swoich stanowiskach, móg wysucha naboestwa.

Ju mistrz pruski, Ulryk de Jungingen, cign do wsi

Grunwaldu, któr mia swoj upamitni klsk, i zbliska stan
z swojem wojskiem, a czaty królewskie jeszcze go nie dostrzegy.

Po rozwiniciu wic kaplicy obozowej, kiedy król spieszy do

niej na naboestwo, przybieg Hanek, szlachcic ziemi Chem-

skiej, herbu Ostoja, z oznajmieniem, e nieprzyjaciela widzia

ju tylko o kilkanacie kroków od obozu. A gdy król zapyta,

jak liczne byo jego wojsko, Hanek odpowiedzia, e jedn tylko

ujrza chorgiew i natychmiast z doniesieniem o niej pospieszy.

Ledwo te sowa domawia, kiedy przyby Dersaw Wostowski.

szlachcic herbu Oksza, i oznajmi, e dwie widzia nadchodzci

chorgwie nieprzyjació. Jeszcze i ten mówi nie skoczy, a ju
nadbieg trzeci, po nim czwarty, pity i szósty, którzy zgodnie powta-

rzali, e nieprzyjaciel tu przed obozem sta w gotowoci do boju.

Król Wadysaw tak nagem i niespodziewanem nadejciem

nieprzyjaciela bynajmniej nie zmieszany, za najwaniejsz rzecz

osdzi, aby wprzódy odda powinno Bogu, nimby do wojny

przystpi: zaczem udawszy si do kaplicy obozowej, wysucha

z wielkiem naboestwem dwóch mszy, odprawionych przez

Bartosza, plebana z Kobucka, i Jarosawa, proboszcza kaliskiego,

swych kapelanów nadwornych; gdzie proszc Boga o pomoc,

z wiksz ni zwykle modli si gorcoci ducha. Upadszy

potem na kolana, zanosi do nieba mody, bagajc Pana za-

stpów, aby mu zdarzy pomyln walk i ryche nad nieprzy-

jacielem zwycistwo. A lubo wielki ksi litewski, który na-

dewszystko niecierpliwy by zwoki, wielokrotn prob i nale-

ganiem, naprzód przez wyprawionych posaców, a potem sam

osobicie nagli na króla Wadysawa i woa gono, aby za-

przestawszy modlitwy spieszy jak najprdzej do boju, gdy nie-
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w gotowoci do Jdtwy, i wielkie grozio niebezpieczestwo, je-

liby pierwszy na obóz polski uderzy; adn& jednak proby

i zaklcia, a nawet samo niebezpieczestwo, nie zdoay oderwa

króla od naboestwa, póki go do ostatka nie skoczy.

Zaprawd, chocia nieprzyjaciele Prusacj_sabsze mieli

siy, byliby wszelako mogli odnie zwycistwo, albo przynaj-

mniej znaczn zada klsk Polakom, gdyby na nieprzygotowany

obóz królewski i wpjsko rozrzucone na leacK bez porzdku

i szyku, sami gotowi i sprawieni do boju, nagle byli napadli.

Wnoszc atoli, e wojsko królewskie nie przypadkowo ale

umylnie obrao stanowisko midzy gajami i zarolami, i oba-

wiajc si zasadzki, szczciem nie odwayli si uderzy na

obóz królewski, dopóki wszystkie nie cigny chorgwie

i szyki w porzdku nie stany. Nie dziw przeto, e królowi

tak pobonemu i penemu ufnoci w Boga, u którego naboe-

stwo wicej wayo ni wszelkie powodzenie w wojnie albo

przygody, Opatrzno Boska zdarzya tak wietne zwycistwo

nad Krzyakami, o których wiadomo, e nie myleli wcale

o Boga i w niczem mieli naboestwo. Std te uwaano, e
królowi tak przed bitw, jako i w czasie bitwy i po jej sko-

czeniu, sprzyjay same nawet wiatry, gdy nieprzyjacioom

w twarz i oczy miotay dm i kurzaw, tak, i susznie do niego

zastosowa mona ten wiersz Klaudjana ^ poety:

O! miy Bogu, same wiatry^ w zgodzie

Walcz za tob, piastujc twe odzie.
'^

1 Cl. Claudiani De tertio consuatu Honorii Augusti Panegyris V. 96-98. Clandianus

y okoo r. 400 po Chrystusie. Cytat ten dowodzi oczytania Dugosza w lite-

raturze staroytnej.

2 O nimium dilecte Deo, cui militat aether

Et coniurati veniunt ad classica venti.
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Wyliczenie zastpów wojennych, chorgwi i znaków roz-

maitych ziem królestwa, tudzie rycerzy, którzy znajdo-

wali si na wyprawie pruskiej,

Kiedy Wadysaw, król polski, zajmowa si naboestwem

i suchaniem mszy witej, wojsko, tymczasem królewskie, za

spraw Zyndrama z Maszkowic, miecznika krakowskiego, a litew-

skie pod wodz wielkiego ksicia Aleksandra, ustawione w po-

rzdne hufce i chorgwie, z dziwn szybkoci wystpio w szyku

i stano zbrój no przeciw nieprzjjacielowi: Polacy na lewem

skrzydle, Litwini rozwinli si na prawem. Wszelako w tak

nagym razie wszelki popiech zdawa si opónieniem i zwok.
Pidziesit chorgwi, które znakami albo proporcami zowiemy,

obejmujcych liczny gmin- mów znakomitych i do wojny

sprawnych, a nadto czterdzieci chorgwi litewskich, powiewao

w obozie rycerstwa polskiego.

Pierwsza chorgiew wielka ziemi krakowskiej, majca

w herbie ora biaego z koron na gowie i rozpostartemi

skrzydy, w polu czerwonem: ta chorgiew przewyszaa wszyst-

kie inne si i liczb, do tego bowiem znaku naleeli celniejsi

panowie i czoo rycerstwa polskiego, onierze wysueni i wi-

czeni w boju. Prowadzi ich Zyndram z Maszkowic, a niós

chorgiew^ Marcin z Wrocimowic, rycerz herbu Pókozy; na

czele za i w pierwsz^^m szyku, wedle starszestwa i zasug,

postpowao dziewiciu rycerzy, jako to: Zawisza Czarny z Gar-

bowa herbu Sulima, Florjan^ z Korytnicy herbu Jelita, Domarat ^

z Kobylan .Grzymalita, Skarbek z Gór herbu Habdank, Pawe *

Zodziej z Biskupic herbu Niesobia, Jan Warszewski ^ herbu

1 Bya to t. zw. wielka chorgiew lirólewska.

2 Florjan, póniej kasztelan wilicki. ^ Domarat, kasztelan biecki.

4 Pawe, póniejszy kasztelan maogoski.
^ Warszawski W r. Uli wymieniany w radzie królewskiej.
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Nacz, Stanisaw ^ z Charbinowic herbu Sulima, Jaxa z Tar-

gowiska, tierbu Lis.

Druga chorgiew rzeczona Gocza, która miaa za godo

dwa krzye 2 óte w polu niebieskiem: t prowadzi Jdrzej

z Brochocic, szlachcic herbu Ozorja. Na jej czele szo piciu

rycerzy, jako to: Jan Sumik z Nabroa herbu ^...., który przez

lat szesnacie w subie cesarza tureckiego sprawowa dowództwo;

Bartosz i Jarosaw z Pomykowa herbu Pomian; Dobiesaw

Okwia herbu Wieniawa i Zygmunt Pikn Czech.

Trzecia nadworna, której znami m w zbroi ^ i z mie-

czem w rku, siedzcy na biaym koniu, w polu czerwonem:

t prowadzili Jdrzej Cioek ^ z elechowa herbu Cioek i Jan ^

z Sprowy herbu Odrow. Stanli w pierwszym rzdzie rycerze:

JMszczuj ze Skrzynna herbu abd, Aleksander Gorajski herbu

' Korczak, Mikoaj Powaa ^ z Taczowa herbu Powaa, i Sabin

z AYychucza, take herbu Powaa.

Czwarta w. Jerzego, na której krzy biay w polu czer-

wonem: naleeli do tego znaku wszyscy zacini Czesi i Mo-

rawcy; dowódcami byli Sokó i Zbisawek, Czesi; chorgiew

2a niós Jan Sarnowski, Czech, chcia bowiem Wadysaw
cról poczcie tym zaszczytem naród czeski.

Pita chorgiew ziemi Poznaskiej, której godo orze

)iay w polu czerwonem, bez korony.

Szósta ziemi Sandomierskiej, majca po jednej stronie

rzy belki czyli szlaki modrej barwy, w polu czerwonem; po

Irugiej siedm gwiazd w polu bkitnem.

Stanisaw, chory sandomierski.

zapewne krzy podwójny, figurujcy na tarczy Pogoni, godo Jagielloskie. -
herbu... luUa dowodzca, i Dugoszowi nie udao sifj stwierdzi przynalenoci

rodowej i spodziewa si j póniej uzupeni.m w zbroi, Pogou. 5 Cioek, póniej podkomorzy sandomierski.

fan, zapewne póniej sdzia i starosta sandomierski.

Powaa, póniej stolnik krakowski.
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Siódma kaliska, której godo gowa bawola na szacho-

wnicy, koron królewsk ozdobiona, majca w nozdrzu wiszcs

obrczk.

Ósma ziemi Sieradzkiej, której znak, po poowie orze]

biay w polu czerwonem i lew powy w polu biaem.

Dziewita ziemi Lubelskiej, majca za herb jelenia z roz-

oystemi rogami w polu czerwonem.

Dziesita ziemi czyckiej, na której pó ora czarnego

a pó lwa biaego z koron na gowie, w polu ótem.

Jedenasta ziemi Kujawskiej, której znak, przez poowa

orze czarny w polu bkitnem, i lew biay w polu czerwonem

z koron na gowie.

Dwunasta ziemi Lwowskiej; znami jej lew óty na

ska wstpujcy, w polu bkitnem.

Trzynasta ziemi Wieluskiej, na której strefa czyli kresa

biaa w poprzek cignca si, w polu czerwonem. Do tej cho-

rgwi, e do rzadkie miaa szyki, przydzieli król zacinyct

rycerzy lzaków.

Czternasta ziemi Przemyskiej, majca za herb ora ó-

tego, z dwiema gowami odwróconemi w strony przeciwne

w polu niebieskiem.

Pitnasta ziemi Dobrzyskiej, której znak, posta starc£

a po ¥iodra, z koron na gowie i sterczcemi w gór rogami

w polu ótem.

Szesnasta ziemi Chemskiej, majca w herbie lwa biaego

midzy dwoma drzewami stojcego, w polu czerwonem.

Siedmnasta, omnasta i dziewitnasta ziemi Podolskiej

dla wielkiej bowiem liczby rycerstwa miaa ta ziemia trzj

chorgwie, a na kadej twarz soneczna w polu czerwonem.

Dwudziesta ziemi Halickiej, majca za godo kawk czarns

z koron na gowie, w polu biaem.
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Dwudziesta j)ierwsza i dwudziesta druga chorgiew ksicia

mazowieckiego Ziemowita, majce za godo ora biaego bez ko-

rony, w polu czerwonem.

Dwudziesta trzecia Janusza ksicia mazowieckiego, która

podzielona na cztery pola, miaa wpoprzek na dwóch ora bia-

ego, a na dwóch drugich puhacza, jakoby w szachownicy

biaej i czerwonej. --- 'COJoesrVu

Dwudziesta czwarta Mikoaja Kurowskiego, arcybiskupa

gnienieskiego, majca za herb rzek ^ z krzyem, w polu

czerwonem.

Dwudziesta pita Wojciecha Jastrzbca, biskupa pozna-

skiego, której godo podkowa ^ z krzyem porodku, w polu b-
kitnem: prowadzi j rycerz Jarand z Brudzewa. > -/ ^

Dwudziesta szósta Krystyna z Ostrowa, kasztelana kra-

kowskiego, z znakiem niedwiedzia unoszcego pann w ko-

ronie 3, w polu czerwonem.

D_wudziesta siódma Jana Tarnowskiego, wojewody kra-

kowskiego; znami jej ksiyc dwurony* z gwiazd*, w polu

bkitnem.

Dwudziesta ósma Sdziwoja z Ostroroga, wojewody pozna-

skiego, z przepask w krg zwinit i zwizan ^, z kocami

ozpuszczonemi, w polu czerwonem.

Dwudziesta dziewita Mikoaja z Michaowa, wojewody

andomierskiego, majca ró bia w polu czerwonem ^ za godo.

Trzydziesta Jakóba z Koniecpola, wojewody sieradzkiego,

nak jej podkowa biaa, przedniejsz czci na dó spuszczona,

krzyem u góry ^, w polu czerwonem.

Trzydziesta pierwsza Jana czyli Iwana z Obichowa, kasz-
\t

n r^e^c-herb reniawa. '^ podkotva-\iQxh Jastrzbiec. ^ w koronie — herb Rawicz,

z gwiazd — herb Leliwa. ^ zwizan — herb Nacz. ^ czerwonem - herb Róa.
II góry — herb Pobóg.

Bibl. Nar. Nr 3i (Dugosz: Bitwa Grunwaldzka). 7
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telana remskiego, majca w herbie gow ubra, z wiszc
u nozdrzy obrczk, w polu krokoszowem ^

Trzydziesta druga Jana Ligzy z Bobrku, wojewody -
czyckiego, którego godo ola gowa 2, w polu czerwonem.

Trzydziesta trzecia Jdrzeja z Tczyna, kasztelana woj-

nickiego, której godo topór w polu czerwonem \

Trzydziesta czwarta Zbigniewa z Brzezia, marszaka kró-

lestwa polskiego, majca za herb gow lwi, pomieniem zio-

nc^, w polu bkitnem.

Trzydziesta pita Piotra Szafraca z Pieskowej Skay,

podkomorzego krakowskiego, której godo ko biay czarnym

poprgiem ^ przewizany, w polu czerwonem.

Trzydziesta szósta Klemensa z Moskorzewa, kasztelana

wilickiego, majca za herb pótrzecia krzya ótej barwy,

w polu powem 6.

Trzydziesta siódma Wincentego z Granowa, kasztelana

remskiego '^
i starosty wielkopolskiego, z ksiycem dwuronym

i gwiazd porodku, w polu bkitnem^.

Trzydziesta ósma Dobiesawa z Olenicy, majca w her-

bie krzy biay, a u czwartego ramienia tego krzya znami

na ksztat goski W, w polu czerwonem ^.

Trzydziesta dziewita Spytka z Jarosawia, majca za

herb ksiyc dwurony z gwiazd porodku, w lazurowem polu ^^.

Czterdziesta Marcina z Sawska, przedstawiajca od gór}'

pó lwa, a u dou cztery gazy ^1.

Czterdziesta pierwsza Dobrogosta z Szamotu; znak je;

przepaska w krg zwinita i w rodku zwizana ^^, w poli

czerwonem.

I krokoszowy, szafranowy, óty — herb Wieniawa. 2 ola gowa - • herb Pókozic

3 herb Topór. * herb Zadora. 5 herb Stary ko. 6 powem — herb Pilawa

7 remskiego, raczej nakielskiego. ^ herb Leliwa ? " herb Dbno, w herb Leliwa
II herb Zaremba. 12 herb Nacz.
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Czterdziesta druga Krystyna z Kozichgów, kasztelana

sdeckiego, majca w herbie dwie strzay z krzyem i, w polu

czerwonem.

Czterdziesta trzecia Jana Myka z Dbrowy; znami jej

dwie ryby, które, pstrgami nazywaj,, jedna w polu biaem,

druga w czerwonem 2,

Czterdziesta czwarta Mikoaja, podkanclerzego królestwa

polskiego, majca za znak trzy trby w polu biaem ^.

Czterdziesta pita Mikoaja Kmity z Winicza; znami

jej rzeka czerwona krzyem ozdobiona ^.

Czterdziesta szósta braci szlachty Gryfów; godo gryf

biay w polu czerwonem; prowadzi j rycerz Zygmunt z Bo-

bowy, podsdek krakowski ^.

Czterdziesta siódma szlachcica Zakliki Korzekwickiego,

majca znak biaej barwy, podobny do goski W, z krzyem ^\

w polu czerwonem.

Czterdziesta ósma braci i rycerzy Kolerogi, na której

trzy wócznie w polu czerwonem na krzy uoone^; dowódc

jej by Florjan z Korytnicy, kasztelan wilicki ^ i starosta

przedecki.

Czterdziesta dziewita Jana Jenczykowica, jednego z pa-

nów morawskich, majca w herbie strza bia, szerok, w obu

kocach zakrzywion, która u Polaków zowie si Odrowem:
prowadzi j Heim Morawianin, a naleeli do niej sami Mo-

rawcy, których rzeczony Jan Jenczykowic Wadysawowi, kró-

lowi polskiemu, przystawi w posiku, wywdziczajc mu si

za dobrodziejstwa ojcu swemu Jenczykowi wywiadczone.

Pidziesita Gniewosza z Dalewic, podstolego krakow-

1 herb Lis. 2 herb Wadwicz. 3 herb Trby,
4 herb reniawa; waciwie pole jest czerwone. •"' Podsdek dopiero od r. U3i.

o herb Syrokomla. ^ herb Jelita, czyli Kolerogi. '' Kasztelan od r. 1412.
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skiego, majca strza bia, od poowy na dwie strony ko-

cami rozwiedzion, a nad tern rozdwojeniem krzy poprzeczny,

w polu czerwonem: suyli w tym znaku sami na odzie trzy-

mani rycerze, nietylko z Polski, ale z Czech, Moraw i lska
przez rzeczonego Gniewosza, podstolego, zacignieni; herb za

nalecej do niego szlachty zowie si u Polaków zepsutym

i przekrconym wyrazem Strzegomia i, który waciwie powi-

nien si wymawia „trzy góry", od miasta lskiego Trzy Góry,

czyli Trzegom, biorcy nazwisko, bowiem pod ów czas to miasto

w ich byo posiadaniu.

Pidziesita pierwsza Zygmunta Korybuta, ksicia litew-

skiego, której godo m w zbroi siedzcy na koniu 2.

Byo prócz tego w wojsku litewskiem Aleksandra-Witolda,

wielkiego ksicia litewskiego, czterdzieci chorgwi, do których

naleeli rycerze litewscy, ruscy, mudzcy i tatarscy. Mniej

liczne jednak byy ich szeregi i nie tak dobrze uzbrojone, jak

polskie; konie take litewskie nie wyrównyway polskim. Znaki

na tych chorgwiach byy niemal wszystkie jednakie; na ka-

dej bowiem wyobraony by m zbrojny na koniu biaym, nie-

kiedy czarnym, albo mieszanej maci, z podniesionym w rku

mieczem, w polu czerwonem ^. Dziesi tylko chorgwi byo z od-

miennemi i od innych trzydziestu wyróniajcemi si znakami,

któremi Witod, posiadajcy wiele koni, zwyk by swoje cho-

rgwie odznacza. Te znaki wyraano takim ksztatem, nie da-

jcym si sowami opisa: I PI T. Nazwiska za swoje miay

niektóre z tych chorgwi od ziem litewskich, jako to: trocka,

wileska, grodzieska, kowieska, lidzka, miednicka, smoleska,

poocka, witebska, kijowska, piska, nowogrodzka, brzeska, wo-

kowyska, drohicka, mielnicka, krzemieniecka, starodubowska i t. p.

Niektóre znowu nazyway si imionami ksit litewskich, któ-

1 herb Sti'zegomia, czyli Kociesza. ^ Pogo. 3 Pogo w rónych odmianach.



101

rym ksi Witold powierzy ich dowództwo, jak to: Zygmunta

Korybuta, Langwinowicza Szymona i Jerzego.

Opisanie chorgwi i hufców krzyackich.

Praskie wojsko, jak si i doborem rycerstwa, tak i liczb

chorgwi nie wyrównywao polskiemu. Sam mistrz mia dwa

znaki czyli chorgwie: jedn wielk, pod któr stana wszystka

sia i kwiat rycerstwa, drug mniejsz, a na obu godo krzy

czarny i orze take czarny w porodku. Trzecia bya chor-

giew caego zakonu, majca krzy czarny szeroki w polu biaem;

prowadzi j Fryderyk v. Wallenrod, marszaek pruski. Czwarta,

z godem ora czarnego w polu ótem, chorgiew Konrada

Biaego, ksicia olenickiego, który sam tylko z pomidzy ksit
lskich z ludem swoim osobicie w tej bitwie walczy, lubo

i inni ksita lscy bez przystawienia posików zbrojnych byli

w niej obecnymi. Pita ze znakiem gryfa w polu biaem Ka-

zimierza, ksicia szczeciskiego, który take osobicie z ludem

swoim posikowa mistrza i Krzyaków. Szósta chorgiew w.
Jerzego, z krzyem czerwonym w polu biaem, któr prowadzi

Jerzy Gersdorf, ^ a która w bitwie wolaa dotrwa mnie nili

ucieka. Siódma pomezaskiego ^ biskupa^ z wyobraeniem w.
Jana Ewangelisty w postaci ora ótego, z dwiema laskami

pasterskiemi po bokach; prowadzi j Markward v. Reschemburg.

(3sma chorgiew biskupa i biskupstwa sambijskiego, ^ majca za

godo trzy chemy czerwone w polu biaem, któr prowadzi

Henryk, hrabia kamieniecki z Mini. Dziewita biskupa i biskup-

stwa chemiskiego, czyli riesenburska, ^ majca w polu biaem

identyczny z posem Zygmunta,
^' Fomezanja, prowincja Zakonu, na pónoc od ziemi chemiskiej, okolice Malborga

i Kwidzynia.
i Sambja, prowincja Zakonu, po prawym brzegu Pregoy, okoo Królewca.

* Riesenburg, Prabuty, na wschód od Kwidzynia.
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miecz goy czerwony, z gowni od szabli take czerwon, na

krzy zoony; dowodzi ni Teodoryk v. Sonnenburg. Dziesita

chorgiew biskupa i biskupstwa warmijskiego czyli heilsberska i,

na której w polu przez poow czerwonem wyobraony by
Baranek Boy, biay, jedn nog trzymajcy ponad sob pro-

porczyk may, a z szyi sczcy krew do stojcego przed nim

kielicha; druga poowa pola bya biaa. Jedynasta chorgiew

wielkiego komtura, majca w polu czerwonem belk bia sze-

rok; prowadzi j Konrad Lichtenstein, wielki komtur zakonu.

Dwunasta chorgiew chemiska, której godo woda bie^ca,

naprzemian biaa i czerwona, z krzyem czarnym i takime

szlakiem u góry; niós j Mikoaj zwany Niksz, 2 chory che-

miski, którego potem Henryk v. Plauen, mistrz krzyacki, na-

stpca Ulryka v. Jungingen, jakoby winnego przeniewierstwa,

ci kaza; dowódcami za tej chorgwi byli Janusz Orzechow-

ski i Konrad z Replowa, rycerze. Trzynasta podskarbiego Za-

konu, majca za godo klucz biay w polu czerwonem; prowadzi

j Morcheyn, ^ podskarbi krzyacki. Czternasta chorgiew koman-

dorstwa i miasta Grudzidza, majca gow ubra czarn

w polu biaem za godo; dowódc jej by Wilhelm Elphensteyn, ^

komtur grudzidzki. Pitnasta komandorstwa i miasta Balgi,
'

której znami wilk czerwony w polu biaem. Szesnasta koman-

dorstwa i miasta Schonsze, ' majca w polu biaem dwie ryby

czerwone w krg zwinite i dotykajce si nawzajem gowami

i ogonami: prowadzi j Niklosz Wylcz ' komtur kowalewski.

Siedmnasta chorgiew miasta Królewca, której znami lew biay

1 Heilsberg W Warmji.
2 Mikoaj V. Renys naczelnik Zwizku jaszczurczego, gonego w czasach Kazimic

rza Jagielloczyka.

3 Tomasz de Morheim. 4 Wilhelm v. Helfensein.

s Balga, W Prusach wschodnich nad zatok Swiesk.
*» Schonsee, Kowalewo, ziemia chemiska. " Mikoaj v. Filtz.
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w polu czerwonem, majcy na gowie koron ót, a nad ni
krzy czarny w polu biaem; dowodzi ni wicemarszaek czyli

wicekomtur królewiecki. Omnasta komtura Stargardu, która

miaa w szachownic cztery pola, biae i czarne; dowódc jej by

Wilhelm Nippen, i komtur starogrodzki. Dziewitnasta chorgiew

komandorstwa i miasta Tucholi, majca w herbie dwa pola, czer-

wone i biae, szlakami czarnemi przedzielone; prowadzi j
Henryk, 2 komtur tucholski, który do takiej wzbi si pychy

i wyniosoci, e od chwili wyjcia na t wypraw, wszdy,

gdziekolwiek si obróci, kaza dwa miecze goe nosi przed

sob. A gdy go niektórzy mowie skromni i poboni upomi-

nali, aby tak hardo nie poczyna, zakl si najwitsz

przysig, „e nie pierwej woy te miecze do pochew, a
kiedy je krwi polsk ubroczy". Dwudziesta chorgiew zamku

i komandorstwa nieszawskiego, ^ majca w porodku pole biae,

a z obydwóch stron po jednem polu czarnem: prowadzi j Kon-

rad Hoczfelth, ^ komtur nieszawski. Dwudziesta pierwsza zaci-

nych onierzy westfalskich, której znami dwie strzay czer-

wone na krzy. Dwudziesta druga wójtostwa miasta Eogona, ^

majca trzy róe czerwone w polu biaem: prowadzi j Fry-

deryk Wed, ^ wójt z Rogona. Dwudziesta trzecia chorgiew

komandorstwa i miasta Gdaska; godo jej dwa krzye, jeden

czerwony w polu biaem, drugi biay w polu czerwonem; dowódca

jej Jan Schomenfelth, ^ komtur gdaski. Dwudziesta czwarta

komandorstwa i miasta Engelsberg, po polsku zwanegoKoprzywno,^

na której byo wyobraenie anioa w bieli z rozcignionemi

skrzydami i rkami, w polu czerwonem; prowadzi j Burkard

1 zwa si istotnie Eberhard v. Ippenburg. 2 Henryk v. Schwelborn.

^ Nieszawa, pod Toruniem, naley j odróni od Nieszawy na Kujawach.
* w istocie Konrad v. Hatzfeld. 5 Rogono, pod Grudzidzem.
'' w istocie zwa si v. Wenden. ' v. Schiinfeld. ^ Koprzywno pod Grudzidzem.
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Wobek, ^ komtur koprzywnicki. Dwudziesta pita komandorstwa

i miasta Brodnicy, ^ na której jele rogaty czerwony w polu

biaem; dowódca Baldwin Stoli, ^ komtur brodnicki. Dwudziesta

szósta chorgiew zamku Bratjan i Nowego miasta, ^ majca

trzy rogi jelenie w krg splecione, w polu biaem; prowadzi

j Jan de Redere, wójt bratjaski. Dwudziesta siódma chor-

giew miasta Brunsbergi, ^ na której dwa krzye, jeden biay

w polu czarnem, drugi czarny w polu biaem. Dwudziesta ósma

zacinego onierza, majca jedne strzaa z ostrym grotem,

a drug bez eleca i grotu, sam tylko bet drewniany, obie-

dwie czerwone i na krzy zoone, w polu biaem. Dwudziesta

dziewita chorgiew cudzoziemskiego onierza; godo jej wilk

biay w polu czerwonem; w tym znaku suyli Szwajcarowie,

którzy mistrzowi i zakonowi pruskiemu wasnym nakadem

w posiku przybyli. Trzydziesta chorgiew komandorstwa i miasta

aszyna ^ czyli Leszken, która za herb miaa trzy pola, rod-

kowe biae, od góry czerwone, a u dou czarne; prowadzi j
Henryk Kuszeczke, ^ wójt aszyski. Trzydziesta pierwsza cho-

rgiew komandorstwa i miasta Czuchowa, majca od góry wy-

obraenie Baranka Boego w polu czerwonem, który jedn nog
trzyma ponad sob proporczyk biay, a z piersi sczy krew

do kielicha, od spodu za biae i próne pole; prowadzi j
Arnold v. Baden, komtur czuchowski. Trzydziesta druga cho-

rgiew miasta Bartenstein, ^ która za herb miaa topór biay

w polu czarnem. Trzydziesta trzecia chorgiew komandorska

miasta Ostródy, '^ majca w herbie cztery pola w szachownic,

biae i czerwone; dowodzi ni Penczenhawn, ^^ komtur ostródzki.

1 Wobeke. 2 Brodnica W ziemi chemiskiej. 3 Stahl.

4 Bratjan i Nowe miasto, Neumark, W ziemi chemiskiej.
5 Brunsberg, W Warmji. ^ aszyn, pod Grudzidzem. ' Konrad v. Kunseck,

s Bartenstein, W Prusach wschodnich. 9 Ostróda W Prusach wschodnich.

10 Gamrat v. Pinzenau.
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Trzydziesta czwarta rycerzy ziemi chemiskiej, której znak woda

bieca na przemian biaa i czerwona, z krzyem czarnym u góry;

prowadzi j irabia Seyn, komtur toruski. Trzydziesta pita

komandorstwa i miasta Elblga, na której dwa krzye biae,

jeden wyej, drugi niej, w polu czerwonem; dowódc jej by
Werner Thettingen, ^ komtur elblgski. Trzydziesta szósta o-
nierzy cudzoziemskich z Niemiec dolnych, na której pas szeroki

czarny, ukony, w polu biaem. Trzydziesta siódma chorgiew

komandorstwa i miasta Torunia, majca w herbie zamek z trzema

wieami czerwony, bram czarn, a podwoje otwarte kroko-

szowej barwy, w polu biaem; prowadzi j wicekomtur toruski.

Trzydziesta ósma, do której naleeli rycerze cignieni od Kenu,

miaa w polu biaem pas czarny szeroki, ukony. Trzydziesta

dziewita chorgiew miasta Gniewa, po niemiecku Meve, któr

prowadzi Jan hrabia v. Yende, komtur gniewski; do tego

znaku naleeli mieszkacy powiatu gniewskiego, z wojskiem

posikowem z Frankonji przybyem; znami, w polu czerwonem

dwie strzay na krz^^ zoone, jedna zaostrzona grotem, druga

bez eleca i grotu, sam tylko bet drewniany. Czterdziesta

chorgiew miasta zwanego ^wita Siekierka, po niemiecku Hei-

ligenbeil, 2 majca w czarnem polu siekier bia za godo.

Czterdziesta pierwsza chorgiew komandorstwa brunszwickiego,

której znami, w polu bkitnem lew czerwony, w trzech atoli

miejscach, to jest na piersiach, na brzuchu i na jednej nodze

bia odmian majcj^, z koron ót na gowie. Czterdziesta

druga chorgiew komandorstwa i miasta Gdaska, na której

od góry krzy czerwony w polu biaem: prowadzi j wice-

komtur gdaski. Czterdziesta trzecia, w której sami suyli

Miniacy, majca u góry krzy biay w polu czerwonem, spo-

dem za krzy czerwony w polu biaem. Czterdziesta czwarta

Thctingen wielki szpitalnik Zakonu. - HdUgenhcil, na pónoc od Brunsbergi.
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komandorstwa i miasta Szczytna; godo jej, dwa pola, czerwone

i biae, rodkiem z sob si stykajce; prowadzi j Albert

V. Eczbor, komtnr z Szczytna, inaczej Ortelsburga. Czterdziesta

pita chorgiew komandorstwa i miasta Ragnety, ^ majca trzy

hemy czerwone w polu biaem; dowódca jej hrabia Fryderyk

de Czolrn, ^ komtur Eagnety. Czterdziesta szósta chorgiew

miasta Kniphofa, ^ na której od góry korona czerwona w polu

biaem, spodem krzy biay w polu czerwonem. Czterdziesta

siódma, pod któr suyli Inflantczycy, majca w herbie trzy

pola, óte od góry, rodkiem biae, a u spodu czerwone.

Czterdziesta ósma chorgiew wójtostwa i miasta Tczewa,

miaa cztery pola czarne i biae naksztat kraty; prowadzi j
Maciej Boberach, ^ wójt tczewski. Czterdziesta dziewita cho-

rgiew miasta Holsten wyszego czyli Melsak; ^ godo jej trzy

pola, od góry czarne, rodkiem biae, a u spodu czerwone. Pi-
dziesita rycerzy zacinych, majca cztery pola, dwa czerwone,

a dwa niebieskie, w szachownic uoone. Pidziesita pierwsza

chorgiew komandorstwa i miasta Brandenburga, na niej orze

czerwony w polu biaem; prowadzi j Markward v. Salzbach,

komtur brandenburski. Chorgiew., za komandorska miasta

wiecia, majca same tylko pola biae i czerwone, w szacho-

wnic uoone, nie bya w obecnej bitwie; komtur bowiem wiecki,

Henryk v. Plauen, ^ z swym ludem i rycerstwem zostawiony

by na pograniczu, dla powstrzymania napada i spustosze ziemi

pomorskiej, której si z zamku Bydgoszczy pod spraw Janusza

Brzozogowego obawiano, nie móg wic z swoj chorgwi

znajdowa si w bitwie.

1 Ragnea, W Prusach, nad Niemnem. 2 Fryderyk de ZoUern, w istocie komtur Balgi.

^ Kneiphol, koo Królewca. * w istocie Maciej v. Beberh. 5 Mehlsack w Warmji,
•^i Plauen, póniejszy w. mistrz, który energj swij. po klsce nratowa Zakon.
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Wyrzuty podkanclerzego nawracaj Czechów do wiernoci

i posuszestwa, (^v^ s v.^v .-/ cU

Tego dnia, trzecnset zacinych onierzy czeskich od-

stpio obozu królewskiego, bez wiedzy i zezwolenia króla, nie

wiadomo, czyli z bojani, czy za wzite od nieprzyjació myto.

Gdy Mikoaj i, podkanclerzy królestwa polskiego, postpujcy

w tyle za obozem królewskim, spotka ich opuszczajcych woj-

sko i zapyta, dokd i z jakiej przyczyny ustpuj, a oni od-

powiedzieli, e dlatego obóz opuszczaj, i im król nalenego

nie zapaci odu: „Wiem ja, rzek podkanclerzy, e Wady-
saw król naleny wam od, jeszcze wprzódy, nim go wysu-

ylicie, rzetelnie wypaci; a do opuszczenia obozu skania was

nie tak krzywda doznana, o któr wprzódy naleaoby wam si

uali przed królem lub radnemi pany, ale raczej boja i tchó-

rzostwo, gdycie si dowiedzieli, e król w dniu dzisiejszym

bitw z nieprzyjacielem stoczy postanowi". Te sowa tak mo-

cno tchny Czechów, e poniechawszy zamiaru, wrócili na

opuszczone stanowisko i z rj^cerstwem królewskiem zamierzaj-

cem walk pospieszyli do bitwy.

Król Wadysaw, wstpiwszy na pagórek^ przypatruje si

wojskom nieprzyjacielskim i mniej zdatnych odsya do ta-

borów obozowych.

Gdy Wadysaw, król polski, skoczy do ostatka swoje

modlitwy, na nalegajce proby i woania nietylko Aleksandra,

wielkiego ksicia litewskiego, ale i rycerzy swoich, którzy go

do bitwy wzywali, powsta i przywdziawszy zbroj, wietnym

od gowy a do nóg okry si rynsztunkiem, gdy rycerze na

nowo woa i nalega poczli, aby czemprdzej wyda znak

Mikoaj Trba.
f- , ,, c575uj^ .OK^f^
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do bitwy; zdawao si bowiem, e wszystko szo opieszale.

A ciocia tak polskie jak i litewskie wojsko, uszykowane w po-

rzdne hufce, wystpio do boju i nieprzyjaciel z przeciwnej

strony sta w gotowoci i z orem w rku, tak, i oba__woj::,

ska zaledwo na rzut strzay od siebie byy oddalone i ju ni^

wet pojedyncze midzy niemi zagray harce; uwaano przecie

za rzecz przyzwoit, aby czeka, a król sam wyda haso do

spotkania. Rycerze polscy przyrzekli sobie wicie zw^yciy_

albo zgin,.J Prusacy nie mieli sn tej staoci ducha, ska-

dao si bowiem ich wojsko z zbieraniny ludzi rozmaitego rodu

i jzyka, haastry rzemielników, pachoków i ciurów, niezdat-

nych i nieuytecznych do wojny.

Zaczem król w penej zbroi, siadszy na konia, a wszyst-

kie oznaki królewskie zostawiw^szy na boku, prócz niewielkiej

chorgwi z wyszytym na niej biaym orem, któr przed nim

niesiono, dla obaczenia nieprzyjaciela podjecha na wyniose

wzgórze i stan na pagórku midzy dwoma gajami szeroko

rozoonym, skd atwy i dokadny rozlega si widok na

nieprzyjacielskie wojska. Tam oczyma raczej nieli myl mie-

rzc swoje i przeciwników siy, raz dobr otuch, drugi raz

smutn karmi si w sercu wrób. Napatrzywszy si do woli

zastpom nieprzyjació, zjecha na równin, wielu Polaków pa-

sem rycerskim ozdobi, dla dodania za swoim serca krótk ale

siln zagrza ich przemow, przypominajc kademu rycersk

powinno i cnot; a sam z konia, tak jak na nim ubrany sie-

dzia, ponowi jeszcze spowied przed Mikoajem, podkanclerzym

królestwa. Poczem zmieniwszy wierzchowca, przesiad si na

tgiego i dzielnej siy waacha, z tysica wybranego, który

by cisawej maci a na czole mia ma i nieznaczn ysink.

.

Zawoa wreszcie, aby mu podano szyszak, który trzymajc

w rku, wyda rozporzdzenia Mikoajowi, podkanclerzemu kró-
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lestwa polskiego, i tuk jemu jakotez wszystkim kapanom i pi-

sarzom^ tudzie czeladzi bezbronnej i do wojny niezdatnej, ka-

za i do obozu a tam czeka jego przybycia do skoczenia

bitwy. Postanowiono bowiem tajemn a nader przezorn uchwa,

aby król nie naraa si na niebezpieczestwo, ale pozosta

przy obozach i taborach. Chcc zatem Wadysaw, król polski,

wypeni postanowienie panów radnych, kaza Mikoajowi, pod-

kanclerzemu, i wprzódy do obozu, obiecujc, e i sam za nim

wkrótce pójdzie, a to dlatego, iby panowie radcy nie naglili

go do ustpienia midzy tabory, gdyby im tego nie by przyrzek.

Mistrz pruski Ulryk, przypatrzywszy si swoim i nieprzy-

jacielskim wojskom, pacze wzruszony, o co karci go kom-

tur elblgski, Werner Thettingen.

Tymczasem mistrz krzyacki, Ulryk v. Jungingen, ujrzaw-

szy wojska tak swoje, jak i królewskie w ogromnej zgroma-

dzone liczbie i w zbrojnej postawie uszykowane do bitwy,

strwoony, e ju na przysza ostatnia godzina i z wielkiej

owej, która go a do szalestwa unosia dumy, nagle strcony

w rozpacz, poszed na ustronne miejsce i nietylko w smutku

si pogry, ale i zami rzewnemi zapaka. Z czego gdy ota-

czajcy go komturowie wielce si gorszyli, zbliy si do niego

komtur elblgski Werner Thettingen i czynic mu wyrzuty

publicznie, upomina, aby mem by a nie niewiast, i ryce-

rzom oczekujcym od niego hasa do bitwy da raczej przykad

odwagi nili tchórzostwa. Te wyrzuty mistrz Ulryk zniósszy

cierpliwie, odpowiedzia: „e zy, które w oczach jego obecnie

widzieli, nie z bojani adnej ani gnunoci pochodziy, ale je

wyciskaa lito i al serca, e pod jego rzdem i mistrzo-

stwem tyle krwi chrzecijaskiej ma si przela, której cho-
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ci oczyma jeszcze nie widz, mog snadno wyobraa sobie

w myli; e prócz tego lka si, aby tej krwi, majcej lada

chwila popyn, niebo nie dopominao si kiedy od niego i dla-

tego nie móg ukry tych drczcych uczu, czy-to z saboci,

czy z wieszczego przeczucia pochodzcych". Doda wreszcie:

„e sam z staoci i bez trwogi pójdzie do walki, a na któr-

kolwiek bd stron przechyli si jej szala, wytrwa statecznie,

a komtur Werner Thettingen niechajby sam o sobie myla
i swojej godnoci raczej pilnowa, iby tak pocho zaufany

w swoich siach i odwadze tern ohydniej potem, kiedy do roz-

prawy przyjdzie, nie upad, im dumniej teraz nad innych gow
podnosi". I nie próne byo to upomnienie. Mistrz bowiem

pruski Ulryk dzielnie walczc poleg i nie chcia przey wojsk

swoich pogromu; komtur za elblgski, Werner Thettingen,

sromotnie uszedszy z pola, nie zatrzyma si w popochu a
u bram Elblga, aby da dla potomnych przykad, e pycha

i zarozumiao nigdy nie uchodz bezkarnie.

Dumne Ulryka, mistrza pruskiego, poselstwo i dwa mie-

cze przysane sobie Wadysaw, król, przyjwszy skrom-

nie i z pomiarkowaniem, wyznacza stra swej osoby i kae
trbi haso do bitwy.

Mikoaj, podkanclerzy królestwa polskiego, odebrawszy

zlecenia od króla, uda si do taborów obozowych; a król bra

ju na gow hem, majc wyruszy do boju, gdy mu z naga

doniesiono, e od wojsk krzyackich przybyli dwaj heroldowie,

z których jeden mia na swej tarczy herb króla rzymskiego,

to jest ora czarnego w zotem polu^ drugi za herb ksicia

szczeciskiego, gryfa w polu biaem; i e nieli w rku dwa

goe miecze, bez pochew, dajc stawi si przed królem, do
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którego ich rycerze polscy jako stra bezpieczestwa przypro-

wadzili. Mistrz pruski Ulryk sa królowi Wadysawowi te dwa

miecze, wzywajc go do stoczenia bitwy bez zwoki, z przyda-

niem dumnych przechwaek i pogróek. Skoro ich ujrza król

Wadysaw^, pewny, e nowe jakie i niezwyke (jak byo rze-

czywicie) przynosz poselstwo, kazawszy przywoa Mikoaja,

podkanclerzego, w obecnoci jego i niektórych panów, którzy

stra przy królu trzymali, jako to Ziemowita, modszego ksi-

cia mazowieckiego, siostrzeca królewskiego, Jana Myka
z Dbrowy, Zolawy Czecha, Zbigniewa z Olenicy ^ sekretarza,

Dobiesawa Kobyy, Wolczka Rokuty, Bogufaa kuchmistrza

koronnego, Zbigniewa Czajki z Nowegodworu, który trzyma

wóczni królewsk, Mikoaja Morawca, który proporzec may,

i Danika z Rusi, który strzay królewskie dziery (Aleksan-

der bowiem, wielki ksi litewski, spieszcy podówczas do bi-

twy i zajty urzdzaniem swoich hufców, nie móg przyby),

heroldom mistrza da posuchanie. ^-IS^,

Ci powitawszy króla jakimtakim czci okazem, opowiedzieli

swoje poselstwo temi sowy, które Jan Myk z niemieckiego

na polskie tumaczy: „Najjaniejszy królu I Wielki mistrz pruski

Ulryk le tobie i twojemu bratu (nazwisko Aleksandra i tytu

ksicia zamilczeli) przez nas, swoich heroldów, te dwa miecze

w pomoc do zbliajcej si walki, aby przy tej pomocy i oru
twego ludu nie tak gnunie i z wiksz nieli okazujesz od-

wag wystpi do bitwy; a iby si nie chowa w tych gajach

i zarolach, ale na otwartem polu wyszed walczy. Jeeli za
mniemasz, e do rozwinicia twoich hufców za szczupe masz

miejsce, ustpi ci mistrz pruski Ulryk tego pola, które woj-/

skiem swojem zaj, ile go zechcesz, byle ci móg wycign
do walki; albo wreszcie obierz sobie sam miejsce, na którem

1 Zbignieio z Olenicy, póniejszy biskup krakowski. I
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chcesz walczy, aby tylko nie odwleka bitwy". Tak do króla

mówili heroldowie. I uwaano, e kiedy oni oznajmiali to po-

selstwo, wojsko krzyackie wystpio na pole obszerniejszej, ab^i
sn czynem potwierdzi to, co przez swoich posanników mistrz -

zapowiada. Gupie zaprawd i nieprzystojne ich zakonowi byo

to poselstwo, jakby w rozumie swoim i w rku swych mieli

los i przeznaczone obu wojskom w tym dniu wypadki.

Wadysaw za, król polski, wysuchawszy tak dumnego

i penego zarozumiaoci poselstwa, przyj z rk heroldów oba

miecze; a bez okazania im gniewu lub jakiejkolwiek pogardy,

zapaka tylko i nie radzc si nikogo, z dziwn i jakoby

z nieba natchnion pokor i cierpliwoci, odpowiedzia spo-

kojnie: „Chocia w w^ojsku mojem mam dostatek orów i od

nieprzyjació bjmajmniej ich nie potrzebuj, ku wikszemu je-

dnak wspomoeniu, bezpieczestwu i obronie susznej mojej

sprawy, przyjmuj w imi Boe i te dwa miecze, od wrogów

akncych krwi mojej i narodu mego przysane. A do tego Boga

sprawiedliwego, pysznych karciciela, i do jego Matki Marji Dzie-

wicy, do patronów witych tak moich, jak i królestw^a mego,

Stanisawa, Wojciecha, Wacawa, Florjana i Jadwigi, ucieka

si bd z prob i modlitw, aby na nieprzyjació moich tak

dumnych i bezbonych, którzy adnemi wzgldami susznoci,

adnem z mej strony upokorzeniem i ofiar nie daj si uba-

ga i do pokoju nakoni, ale krew pragn rozlewa, szarpa

wntrznoci i miecz tpi na karkach blinich, gniew swój obró-

cili. Ufam w najpewniejszej Boga obronie i przyczynie jego

witych, e i mnie i lud mój swoj moc i ordownictwem

zasoni i nie dopuszcz, abym z ludem moim uleg przemocy

tak okrutnych wrogów, u których tylekro dopraszaem si po-

koju i w obecnej nawet chwili, gdyby na sprawiedliwych móg
by zawarty warunkach, bynajmniejbym go nie odrzuci i wy-
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mierzon do boju prawic chtnie cofn, teraz nawet, chocia

widoczn z niebios odbieram wrób zwycistwa w tych mie-

czach, które mi sami przynielicie. Wyboru za miejsca i pola

do bitwy nie dam, ani go sobie przywaszczam, ale jak na

chrzecijanina, czowieka i króla przystoi. Bogu samemu go zo-

stawiam. Ten bdzie plac do walki i skutek zamierzonej bitwy,

jaki Opatrzno Boska i wyroki same w dniu dzisiejszym na-

znacz. Tusz, e zuchwaoci Krzyaków niebo kres wytknie

i hard ich bezbono teraz i na przyszo ukróci; nie wt-
pi bowiem, e sprawiedliw zawsze Bóg wspiera spraw. T,
mówi, zuchwa i do nieba podnoszc si pych nieprzyja-

ció moich, na tern oto polu, kdy stoimy i gdzie si wkrótce

z sob spotkamy, Sdzia sprawiedliwy i Pan zastpów zetrze

i upokorzy. Ufam i mam nadziej, e w obecnej bitwie mnie

i narodowi mojemu Bóg uyczy wsparcia i pomocy". Ezeczone

dwa miecze, z dumy Wadysawowi, królowi polskiemu, przez

Krzyaków przysane, zachowuj si po dzi dzie w Krakowie,

w skarbcu królewskim, odwieajc wiecznie pami i wia-

dectwo wyniosoci i klski Krzyaków, a pokory i triumfu

króla Wadysawa.

To wyrzekszy, heroldów zleci stray rycerza Dziwisza

Marzackiego, herbu Jelita, podkanclerzemu kaza wróci do

obozu; sam za woy hem na gow, i w imi Boga zast-

pów ruszywszy do walki, kaza wytrbi haso i bój rozpocz.

Wzniós raz jeszcze prob do Boga: „aby gniew swój raczy

obróci na Krzyaków, nie tylko gwacicieli przymierza, ale

zuchwalców zarozumiaych i bezbonych, nieprzyjació wszelkiej

susznoci i sprawiedliwoci, jego za rycerzy aby natchn od-

wag i ramieniem swojem wspiera". Usiowa bowiem agodny
i umiarkowany król Wadysaw, nawet wród szczku ora,
w wrzawie zgiekliwej surm wojennych, skoni przeciwników

Bibl, Nar. Nr 31 (Dugosz: Bitwa Grunwaldzka). 8
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do zgody i zoy or, byleby pokój pod sprawiedliweml sta-

n móg warunkami; ale po wysuchaniu dumnego i tak ze-

Iywego poselstwa Krzyaków, odstpi ju swej myli i straci

do ostatka nadziej utrzymania pokoju, któr ywi w sobie a
do tej chwili, przekonawszy si^ e próne byy jego usiowa-

nia, gdy Krzyacy tak hardo sobie poczynali. Godny zaiste po-

chway król, który nieprzyjació swoich nie tak orem, jak

sprawiedliwoci i pomiarkowaniem umysu pokonywa, walczc

raczej modlitw i ofiarami, anieli wojennemi groty.

Uradzono wczeniej i postanowiono mdrze a przezornie,

aby król Wadysaw nie stawa w szyku bojowym, ani do a-

dnej wycznie chorgwi nie nalea; wszelako przydano mu stra

i osob jego z wielk osoniono troskliwoci. Ku czemu za-

strzeone byo jak najwyraniej, aby król sta na boku, w miej-

scu ustronnem i bezpiecznem, otoczony liczn druyn wybra-

nych rycerzy, tak, iby nie tylko nieprzyjaciele, ale i swoi

o nim nie wiedzieli. Rozstawiono prócz tego w rónych miej-

scach konie jak najszybsze, przy których pomocy mógby w ra-

zie niebezpieczestwa i przewagi nieprzyjació ratowa si prze-

mieniajc konie; jego bowiem samego waono za dziesi ty-

sicy rycerzy. Mia za król, jak si wyej powiedziao, w swym

przybocznym zastpie proporczyk may ze znakiem ora biaego,

który niós Mikoaj Morawiec z Kunoszówki, herbu Powaa.

Sam zastp obronny skada si z szedziesiciu kopijników.

Celniejsi w nim rycerze byli: Ziemowit modszy, ksi mazo-

wiecki, s>n starszego Ziemowita, siostrzeniec królewski; Fie-

duszko czyli Teodozy, ksi litewski, wiodcy z sob spory

poczet swoich ludzi, i Zygmunt Korybut, ksi litewski, synow-

cowie króla, trzej gówniejsi z rodziny jego ksita. Nadto Mi-

koaj, podkanclerzy królestwa polskiego, herbu Trby, potem

arcybiskup gnienieski; Zbigniew z Olenicy, herbu Dbno,
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póniej biskup krakowski i kardyna; Jan Myk z Dbrowy,

herbu Wadwicz, potem wojewoda Iwawski; Jan Zolawa, jeden

z panów czeskich, herbu Towaczow, Bieniasz Wierusz z Biaej,

starszy nad komornikami królewskimi, herbu Wierusza; Henryk

z Eogowa, herbu Dziaosza, potem podskarbi królestwa pol-

skiego; Zbigniew Czajka, który niós wóczni królewsk; Piotr

Madaleski, majcy w herbie dwa lemiesze tylcami z sob z-
czone w polu bkitnem, który herb po polsku zowie si...^

Jan Sokó Czech i wielu innych. Aleksander za Witod, wielki

ksi litewski, powierzy\^szy si samemu Bogu w obron, bie-

ga wszdy pomidzy wojskiem polskiem i litewskiem, odmie-

niajc czsto konia i nieliczn otaczajc si druyn, a a-

mice si szyki i walk w wojsku litewskiem podtrzymujc,

po wielekro woaniem i krzykiem hamowa Litw od ucieczki.

Spotkanie si i bitwa straszna Polaków z Krzyakami.

Gdy wytrbiono haso bojowe, wszystko wojsko królew-

skie zabrzmiao gono pie ojczyst Bogarodzic, a potem

z podniesionemi kopjami pobiego do bitwy. Ale wojsko litew-

skie z rozkazu ksicia Aleksandra, który niecierpliwym by
zwoki, pierwsze ruszyo na nieprzyjaciela. Ju Mikoaj, pod-

tanclerzy królestwa polskiego, opuciwszy króla, wraz z kapa-

nami i pisarzami szed do obozu królewskiego, gdy go jeden

z pisarzów zatrzyma, namawiajc, aby chwil poczeka i przy-

patrzy si spotkaniu wojsk tak potnych; rzadki to (mówi)

widok, który si ju moe wicej oczom nie zdarzy. Podkan-

clerzy usuchawszy jego rady, zwróci z ciekawoci wzrok na

poczynajc si bitw. W tej samej chwili, obadwa wojska

z gonym jak zwykle przed walk okrzykiem, zwary si z sob

2ov)ie si... herb aryssa.
8*
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w nizinie, która je przedzielaa. Krzyac}^, dwakro uderzywszy

z dzia, silnem natarcieij^ napróno usiowali przeama i zmie-

sza polskie szyki, lubo wojsko pruskie z goniejszym krzy-

kiem i z wyszego pagórka ruszyo do walki. Byo w miejscu

spotkania sze wysokich dbów, na które powyazio wiele Ju-

dzi, czy królewskich czy krzyackich, niewiadomo, a to dla

przypatrzenia si z góry pierwszemu na siebie nieprzyjació na-

tarciu i obu wojsk powodzeniu. Tak straszny za za ich spot-

kaniem, z wzajemnego uderzenia kopij, chrzstu cierajcych

si zbroi i szczku mieczów, powsta huk i omot, e go na

kilka mil w okolicy sycha byo. M na ma napiera, kru^

szyy si z trzaskie m ore, godziy w twarz wymierzone wza-

jem groty. W tem zamieszaniu i zgieku trudno rozróni byo

dzielniejszych od sabszych, odwanych od niewieciuchów,

wszyscy bowiem jakby w jednym zawili tumie. I nie cofali

si wcale z miejsca, ani jeden drugiemu ustpowa pola, a
gdy nieprzyjaciel zwalony z konia albo zabity rum otwiera

zwyciscy. Gdy nakoniec poamano kopje, zwary si z sob

tak silnie obu stron szyki i ore, e ju tylko topory i groty

na drzewcach ponasadzane tukc o siebie, przeraliwy wyda-

way oskot, jakby bijce w kuniach moty. Jedcy cinieni_

w natoku mieczem tylko nacierali na siebie, i sama ju wtedy

sia, sama dzielno osobista przewaaa.

Litwini ty podawszy uciekaj a do Litwy.

Po rozpoczciu bitwy obadwa wojska walczyy niemal

przez godzin ca z równem powodzeniem; a gdy jedno dru-

giemu nie ustpowao pola, dzielnie dobijajc si zwycistwa,

trudno byo przewidzie, na któr stron przechyli si szala

i która wkocu otrzyma gór. Krzyacy postrzegszy, e na
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zdawaa si niebezpieczn^ ju bowiem przednie szyki ulegy,

zwrócili or na prawe skrzydo, skadajce si z Litwinów,

'które mniej gste majc szyki, sabsze konie i rynsztunki, at-

wiejszem zdao si do pokonania; tuszyli bowiem, e po jego

odparciu silniej Polakom na kark wsid. Ale nie ze wszyst-

kiem powiody im si zamiary. Gdy z Litwinami, Rusi i Ta-

tarami zawrzaa bitwa, hufce litewskie, nie mogc wytrzyma

natarcia nieprzyjació, chwia si poczy i o jedno staje ust-

piy z pola. Uderzyli na niem tem mielej Krzyacy, a napie-

rajc coraz silniej, zmusili je w kocu do ucieczki. Napróno

Aleksander, wielki ksi litewski, usiowa pierzchajcych za-

trzyma, woajc wielkim gosem i okadajc ich razami. Po-

poch ten Litwinów pocign za sob i znaczn cz Pola-

ków, którzy znajdowali si w ich szeregach. Nieprzyjaciel

w pogoni za uciekajcymi puciwszy si o mil kilka, siek ich

i zabiera w niewol, mniemajc, e ju zupene otrzyma zwy-

cistwo. Taka za trwoga ogarna zbiegów, e niektórzy nie

oparli si a w Litwie, gdzie rozpucili wie, jakoby król

Wadysaw i Aleksander, wielki ksi litewski, polegli, a woj-

ska ich zniesione byy do szcztu. W tej bitwie sami tylko

rycerze smolescy, stojc mocno przy swoich trzech chorgwiach,

walczyli z zacitoci i nie splamili si ucieczk, co im wielki

zaszczyt zjednao. A lubo w jednej chorgwi wiksza cz ry-

cerstwa pada pod mieczem a proporzec jej a do ziemi przy-

bito, dwie inne atoli dzielnie walczc, jak na rycerzy przy-

stao, wyszy z boju zwycisko i zczyy si potem z wojskiem

polskiem. Te tylko trzy zastpy w wojsku Aleksandra-Witoda

okryy si w owym dniu saw; reszta Litwy, odstpiwszy w boju

Polaków, pierzchna i przed cigajcym ucieka nieprzyjacielem.

Aleksander-Witod, wielki ksi litewski, stroskany t ucieczk
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Litwinów, obawiajc si, aby ich klska nie odja serca Po-

lakom, sa jednego po drugim goców do króla, iby ani chwili

nie odwleka bitwy; sam wreszcie, mimo odradzania wielu,

szybko i bez adnego towarzysza przybieg i zaklina króla,

aby wyszed do walki, gdy obecnoci swoj móg wiele doda

rycerstwu odwagi i ducha.

Rycerze chorgwi Czechów i Morawiaków, czy-o z prze-

strachu, czy za przykadem zdradzieckim dowódcy swego

Jana Sarnowskiego, ustpiwszy z pola bitwy ^ chroni si

w pobliskim lesie; a dopiero skarceni od podkanclerzego,

wracaj do boju, a ich dowódca odsdzony od czci i sawy.

Zbiega pod ten czas z placu i jedna królewska chor-

giew w. Jerzego, w której znaku suyli sami tylko zacini

Czesi i Morawcy; podniós j Jan Sarnowski, Czech, i z wszystk

druyn Czechów i Morawców ustpi do gaju, w którym by
Wadysaw, król polski, wiernych sobie rycerzy zdobi pasem

rycerskim. Tam stan midzy drzewami i nie chcia wróci do

walki. Gdy to postrzeg Mikoaj, podkanclerzy królestwa pol-

skiego, mniemajc, i to nie czeska bya chorgiew, ale ryce-

rza Dobiesawa z Olenicy i jego druyny (albowiem wyraony

na niej krzy biay podobnym by do krzya, take biaego,

który na swej chorgwi Dobiesaw z Olenicy nosi), oburzony

gniewem, pobieg do obozu królewskiego wraz z pisarzami i ka-

panami a do miejsca, w którem sta . Sarnowski, i mniemajc,

i to by Dobiesaw z 01enic.y, pocz go ostremi aja sowy:

„Jake moge, niecny i przeniewierczy rycerzu, w tej chwili,

kiedy król i spótowarzysze twoi w zapale najwikszym i z nie-

bezpieczestwem ycia krwaw walk tocz, sromotnie z boju

ucieka, i w tym lesie kry si jak niewieciuch przed wojn?
ty, który dawniiej w osobistych walkach tak wielkie okazywae
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mstwo i tyle odnosie zwycistw ? Azali to tobie przystoi ?

i czy nie llcasz si splami siebie z caem pokoleniem twojem

tak sromot, której niczem zmy i zagadzi nie zdoasz?"' Tknity

t mow rzeczony chory Jan Sarnowski Czech w przekonaniu,

e do niego si stosowaa, uchyliwszy przybicy rzek: „Ani

boja, ani ch wasna powioda mnie. tu, Ojcze wielebny, ale

porwany byem w popochu tumem uciekajcych onierzy,

którzy do mojej naleeli chorgwi". Rycerze przedniej stray

z pomidzy zacinych Czechów i Morawców, Jawor, Zygmunt

Rakowiec z Rakowa i inni odpowiedzieli: „Przysigamy przed

tob, mu szanowny, e ten czowiek niegodziwy, nasz rotmistrz

i dowódca, z pola bitwy tu nas do tego lasu mimo woli naszej

sprowadzi; aby nam za kto nie wyrzuca, emy sami tak

sromotnie uciekli, porzucamy natychmiast wodza tego i znak,

który piastuje, a wracamy do bitwy". Jako niezwocznie opu-*

ciwszy Jana Sarnowskiego i jego chorgiew, pospieszyli na

pole bitwy i zczyli si z oddziaami walczcych Polaków.

Rzeczony Jan Sarnowski Czech odsdzony wtedy zosta od czci

i sawy. Wasna ona jego, kiedy po wojnie z Polski powraca,

dugo nie chciaa go przyj do domu i oa swego, wyrzucajc

mu bojaliwo i ucieczk. Temi zniewagami i wymówkami ^^

drczony y ju krótko, z zgryzoty straciwszy zdroYYie i spo- ^
kojno. Albowiem zdrada jego i nikczemno, jak w tym dniu J

zawini Wadysawowi, królowi polskiemu, przez ustpienie samo-

wolna z bitwy, rozgosia si wszdy, na dworze Zygmunta,
^ ^

króla wgierskiego, i midzy panami czeskimi i morawskimi, ^

a czas nawet najduszy nie zdoa jej zagadzi ani przyguszy.

Czyli za rzeczony Jan spowodowany by do tej ucieczki bo-

jani czy przekupstwem Krzyaków, nie mona • wiedzie

z pewnoci.
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Chorgiew przez nage uderzenie nieprzyjació upad na

ziemi Polacy podnosz ; Prusacy za, wróciwszy z pogoni

za Litwinami, rozpoczynaj bitw na nowo; jednego z nich,

który by na króla caemi siami natar, bezbronny Zbi-

gniew Olenicki, pisarz królewski, trupem ciele.

Po ucieczce Litwinów, gdy kurzawa, w której walczcy

nie mogli si nawzajem rozpozna, opada nieco od lekkiego

i nader agodnego deszczu, co si by w tej chwili spuci,

wszcza si midzy Polakami i Prusakami w wielu miejscach

wawa i zacita bitwa. Nacierali Krzyacy, kuszc si z za-

paem o zwycistwo, i w tej zamieszce wielka chorgiew króla

polskiego Wadysawa z znakiem ora biaego, któr niós Marcin

z Wrocimowic, chory krakowski, szlachcic herbu Pókozy,

upada na ziemi; ale dzielniejsi i wiczeni w bojach rycerze,

którzy naleeli do jej znaku, spostrzegszy to, natychmiast

podjli j i kdy naleao, odnieli. Gdyby nie tych dzielnych

mów odwaga, którzy j piersiami swemi i orem zasonili,

byaby zapewnie stracon. Eycerstwo polskie, chcc zmy
z siebie t zniewag, uderzyo z wielkim zapaem' na nieprzy-

jaciela i wszystkie te hufce, które z niem stoczyy bitw, po-

razio na gow, rozproszyo i znioso. Nadcignli tymczasem

Krzyacy, wracajcy z pogoni za Litwinami i Rusi, i wiodcy

do obozu Prusaków liczny gmin braców z wielk wesooci

i triumfem. Lecz postrzegszy, e tu le si z nimi dziao, po-

porzucali jeców i tabory, a skoczyli czemprdzej do bitwy,

aby podeprze swoich, którzy ju sabo opierali si zwycizcom.

Za przybyciem wieych posików, wzmoga si zacita z obu

stron walka. Paday std i zowd gste trupy; Krzyacy po-

mieszani w nieadzie, doznawszy wielkiej w ludziach straty

i pogubiwszy wodzów, ju si zdawali zabiera do ucieczki.
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kiedy rycerstwo czeskie i niemieckie sabiejcych na wielu

miejscach wsparo Krzyaków i wytrwa odwag podtrzymao

walk.
W czasie toczcej si z zacitoci z obu stron bitwy,

sta Wadysaw, król polski, zbliska i przypatrywa si dzielnym

czynom swoici rycerzy, a pooywszy zupen ufno w Bogu,

oczekiwa spokojnie ostatecznego pogromu i ucieczki nieprzy-

jació, których widzia na wielu miejscach ju zamanych

i pierzchajcych. Tymczasem wystpio do boju szesnacie pod

tylu znakami hufców nieprzyjacielskich, wieych i nietkni-

tych, które jeszcze nie dowiadczay ora; a cz ich zwró-

ciwszy si ku tej stronie, gdzie król polski sta z przyboczn

tylko stra, pdziy z wymierzonemi wóczniami, jakby prosto

ku niemu. Król w mniemaniu, e nieprzyjaciel, widzc przy

nim tak ma garstk rycerzy, godzi na z umysu, strwoony

grocem niebezpieczestwem, pchn czemprdzej Zbigniewa

z Olenicy, swego pisarza nadwornego, do stojcej w pobliu

chorgwi nadwornej, z rozkazem, aby jak najspieszniej przy-

bywali i zasonili króla od grocych ciosów; jeeli bowiem

rycho nie nadbiegn, czeka go wielkie niebezpieczestwo. Bya
wanie ta chorgiew w pogotowiu do stoczenia walki z nie-

przyjacielem. Rycerz królewski Mikoaj Kiebasa, herbu Nacz,

jeden z przedchorgiewnych, ^ zamierzywszy si mieczem na

goca królewskiego Zbigniewa, pisarza, woa na pocz i aja,

aby ustpi: „Czy nie widzisz, rzecze, szalony, e nieprzyjaciel

na nas uderza ? I ty chcesz, abymy porzuciwszy walk, biegli

a obron króla ? Byoby to jedno, co uciec z boju i ty poda

nieprzyjacielowi, a dawszy si pobi; i króla i siebie na oczy-

wiste narazi niebezpieczestwo". Temi sowy Zbigniew z Ole-

1 przedchorgiewni (antesignani) , (lol)orowi rycerze, którzy szli w pierwszym rzdzie,

osaniajc cliorf^iew.
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nicy wypchnity z chorgwi nadwornej, do litórej by wpad

w porodek, powróci z niczem; a w tej chwili wojsko kró-

lewskie stoczyo bój z nieprzyjacielem, i mnie walczc, naj-

dzielniejsze nawet wywracao szyki.

Wróciwszy do króla, Zbigniew Olenicki oznajmi, e
wszystko rycerstwo zajte jest bitw z nieprzyjacielem, i e
walczc, albo raczej gotujc si do w^alki, adnego przeoenia

ani rozkazu przyj nie moe. Do innych za chorgwi, które

si obecnie potykaj, mówi Zbigniew, e wcale nie mia po co

biega, w takim zgieku bowiem i trzasku bojo\vym aniby na-

mowy ani rozkazów adnych nie usuchano. May wic propor-

czyk królewski, ze znakiem ora biaego w polu czerwonem,

który noszono przed królem, dla ostronoci, aby nie wyda, e
król w tem miejscu si znajdowa, stra przyboczna kazaa spu-

ci; rycerstwo za otoczyo komi i sob króln, iby go nie

dostrzeono. Wrza gorc chci boju król Wadysaw, i spi-

najc konia ostrogami, chcia rzuci si na najgstsze szyki

nieprzyjació; ledwo droyna przybocznej stray zdoaa go

wstrzyma w zapdzie. Jako jeden z druyny, Zoawa Czech,

chwyci sam konia królewskiego za wdzido, aby nie móg

dalej postpi, a król zniecierpliwiony uderzy go zlekka ko-

cem swojej rohatyny, woajc, aby go puci a nie broni mu

wyruszy do walki. Dopiero gdy wszyscy rycerze stray kró-

lewskiej owiadczyli, e wol raczej na wszystko si odway,

nili tego dopuci, zezwoli na ich proby i da si powstrzyma.

A wtem podbiega rycerz z obozu Prusaków, Niemiec,

nazwiskiem Dypold Kikerzicz v. Dieber, z uyc, zotym pasem

opity, w biaej podbitej kiecce, niemieckiego kroju, któr u nas

jupk albo kaftanem zowi, cay okryty zbroj, towarzysz ze

znaku wikszej chorgwi pruskiej, do owych szesnastu nalecej,

i rozpdzony na koniu buanym dociera a do miejsca, kdy
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król sta, a wywijajc wóczni, godzi prosto na króla, wobec

caego wojska nieprzyjacielskiego, które skadao szesnacie rze-

czonych chorgwi, a którego oczy powszechnie na thn widok

byy zwrócone. Gdy wic Wadysaw król, podniósszy take

wóczni, czeka jego spotkania, Zbigniew z Olenicy, pisarz

królewski, prawie bezbronny, bo w rku mia jeno drzewce

w pó zamane, uprzedzi cios królewski, a ugodziwszy w bok

onego Niemca, zwali go z konia na ziemi. Pad struchlay,

a drcego z bojani król Wadysaw uderzywszy wóczni

w czoo, które z opadniciem przybicy odsonio si rycerzowi,

zostawi go wreszcie nietknitym. Ale rycerze, trzymajcy stra

przy królu, ubili go na miejscu, a piesze odaki odary z za-
y;,

^

bitego odzie i zbroj.

Có mona byo dzielniejszego sprawi w tej bitwie? Zapra-

wd czyn 1 ten Zbigniewa przewysza wszystkie bohaterskie dziea.

On bowiem bezbronny, z rycerzem, który cay okryty by zbroj,

modzieniec z dojrzaym mem, i pierwszego zacigu onierz

z wiczonym w bojach wysuecem odway si walk stoczy,

drzewcem przeamanej wóczni dug przeciwnika odpar rohatyn

a zwaliwszy z konia gronego nieprzyjaciela, nietylko króla

obroni, ale i wojsko cae wybawi z niebezpieczestwa, jakiem

mu mier króla zagraaa. Kiedy potem rycerze królewskiej

stray unosili si nad dzielnoci Zbigniewa, a król Wadysaw
chcia go pasem rycerskim ozdobi i czyn jego sawny jak naj-

wietniej nagrodzi, nie przyj modzieniec tych zaszczytów

od króla, lecz wkadajcemu na ozdoby rycerskie królowi od-

powiedzia: e nie w wieckim, ale w duchownym chce si

mieci zastpie i woli raczej za Chrystusa, ni za ziemskiego

i doczesnego króla walczy. Na to rzek król Wadysaw:

1 Tutaj, jak i w wielu innych raiejscacli dziea daje Dugosz wyraz swemu uwici

bienin dla Oleniokiop-o,
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„Kiedy ten przedniejszy zawód sobie obrae, póki yw bc^d^

nie przestan ci pomoc moj wspiera i posadz na biskupiej

stolicy". Od tego czasu polubi król Zbigniewa, obdarza go

szczególniejszemi askami i wzgldy, a potem i wyniós na

biskupstwo krakowskie. Marcin V, papie, wybór jego potwierdzi,

dawszy mu dyspens od zacignionej wówczas zmazy duchownej.

Po pogromie i rozprószeniu Prusaków, Polacy rozrywaj

ich obozy; znalezione wizy i okowy, które Krzyacy na

nich przygotowali^ wkadaj na karki nieprzyjació, a z na-

czy porozbijanych z rozkazu króla wypuszczaj strugami

winOy zmieszane z krwi polegych.

Wojsko krzyackie, szesnacie owych chorgwi skadajce,

z którego wybieg by rycerz Kikerzicz, Miniak ^, i natar na

króla, raczej pocliym szaem nili odwag uniesiony, spo-

strzegszy, e pomieniojiy rycerz trupem poleg, zaraz poczo

si cofa, na haso jednego z Krzyaków, dowódcy chorgwi,

który siedzc na biaym koniu kopj dawa zna do odwrotu

i woa po niemiecku herum^ herum! Zwróciwszy si potem,

ruszyo na prawo, kdy staa wielka chorgiew królewska, ju
po zadanej klsce nieprzyjacioom, wraz z innemi chorgwiami

polskiemi. Rycerze królewscy, ujrzawszy te szesnacie chorgwi

i jedni poznawszy w nich nieprzyjació, jak rzeczywicie byo,

drudzy, z zwyczajn ludziom saboci lepiej sobie tuszcy,

wziwszy je za litewskie wojsko, a to z przyczyny lekkich

i rzutnych wóczni, zwanych sulice, których w wojsku krzy-

ackiem wielka bya liczba, nie zaraz uderzyli na Krzyaków;

spierali si bowiem midzy sob i dugo byli w niepewnoci,

1 Zbigniew zosta biskupem w r. 1423.

'^ Miniak, poprzednio zwa go Dugosz uyczaninem. iiyce i Minja le obok

siebie w Salisonji, na pónoc od Czech.
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a dopiero rycerz Dobek z Olenicy, majcy w herbie krzy,

zwany Dbno, chcc rozwiza t wtpliwo, spi konia ostro-

gami i z podniesion kopj sam jeden pobieg ku nieprzyjacie-

lowi. Przeciw niemu wystpi z pomidzy Prusaków jeden Krzy-

ak, dowódca hufców i chorgwi, a zastpiwszy Dobiesawowi,'

swoj lekk wócznt podbi mu w gór jego kopj i przerzu-

ci przez gow. Zrazu wprawdzie Dobiesaw Olenicki zmierzy

ku niemu kopj, ale Krzyak lekkiem uchyleniem gowy i od-

biciem kopji do gór.Y, uchroni si ciosu, którym na przeci-

wnik godzi, Dobiesaw za, widzc, e w uderzeniu chybi,

i z tak licznym tumem nieprzyjació nie miejc walczy, co

zaprawd b^^oby szalestwem, szybko do swoich powraca. Puci
si za nim Krzyak w pogo, a wymierzywszy ku Dobiesa-

wowi swoj wóczni i dawszy koniowi ostrog, ugodzi jego

rumaka w udo pod okryciem, które kropierzem nazywamy (nie

bya-to jednak miertelna rana); poczem, bojc si, aby go Po-

lacy nie obskoczj^li, umkn do swoich nawzajem.

A tak Polacy wyprowadzeni z bdu, nie wtpic ju
o nieprzyjacielu, w kilkanacie chorgwi rzucili si na owe

szesnacie znaków, do których i inne si poprzyczay, i krwaw
z niemi stoczyli bitw. A lubo Krzyacy przez jaki czas wy-

trzymywali natarcie, wkocu jednak przewan liczb wojsk

królewskich zewszd otoczeni, pobici zostali na gowi. Prawie

wszystko rycerstwo, walczce pod owemi szesnastu znakami,

lego na placu lub dostao si w niewol. Po zniesieniu zatem

i rozbiciu caej potgi nieprzyjacielskiej, przyczem take wielki

mistrz pruski Ulryk, marszakowie, komturowie, rycerze wszyscy

i znakomitsi w wojsku pruskiem panowie poginli, reszta nie-

przyjació posza w rozsypk, a raz ty podawszy pierzchaa

cigle w popochu. Wadysaw, król polski, nie ryche wpra-
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wdzie i cikim okupione trudem, zupene jednak nad mistrzem

i Krzyakami otrzyma zwycistwo.

Wówczas to rycerz Jerzy Gersdorf, który w wojsku

krzyackiem niós chorgiew w. Jerzego, przeoywszy wizy

'uczciwe nad ohydn ucieczk, z czterdziestu spótowarzyszami

swymi, napadnity od Przedpeka Kopidowskiego, szlachcica

herbu Dryja, rzuci si przed nim na kolana a oddawszy pro-

porzec, da si zabra w niewol. Pojmani byli i oni dwaj

ksita, Kazimierz szczeciski przez Skarbka z Gór i Konrad

Biay olenicki przez Josta z Salcu Czecha, którzy wasnym

ludem i pod swojemi znakami Krzyaków posikowali. Pobrano

i innych wielu rycerzy rozmaitego rodu i jzyka. Niemao take

Prusaków, umknwszy z bitwy, schronio si midzy tabory

i obozy, gdzie si broni chcieli; tych wojska królewskie,

wdarszy si do obozów pruskich, wytpiy mieczem albo po-

bray w niewol.

Obozy wreszcie nieprzyjacielskie, zasobne w wielkie bo-

gactwa i dostatki, wozy i wszystek sprzt wojenny mistrza

i rycerstwa pruskiego, polski onierz opanowa i zupi. Zna-

leziono za w obozie krzyackim kilka wozów, naadowanych

samemi dybami i okowami, które Krzyacy, z pewnoci roku-

jc sobie zwycistwo, a nie udajc si o nie do Boga, wicej

przyszym triumfem nieli bitw zajci, do ptania Polaków

przygotowali. Byy i inne wozy pene uczywa smolnego a obla-

nego ojem i smo, kicieni take smo i tustoci wysma-

rowanych, któremi Polaków pobitych i uciekajcych gna mieli

przed sob. Zawczenie cieszyli si zwycistwem, z pych zau-

fani w sobie, a nie pomni, e zwycistwo byo w rku samego

Boga. Otó Bóg sprawiedliwie ukara ich dum, bo Polacy temi

samemi wizami i okowami ich krpowali. By-to podziwiajcy

widok liskoci i niepewnoci rzeczy ludzkich, owe dyby i kaj-



127

dany, które Krzyacy sami na siebie pokuli; wozy i tabory

nieprzyjacielskie napenione wielkiemi bogactwy, a w wier
godziny rozerwane przez rycerzy polskich, tak, i po nich naj-

mniejszego nie zostao ladu.

Znaleziono nadto w obozie i na podwodach krzyackich

'wiele beczek wina, do którego onierstwo po pogromie nie-

przyjació, znuone walk i skwarem letnim, rzucio si byo

z chciwoci dla ugaszenia pragnienia; jedni kopakami, drudzy

rkawicami, inni trzewikami nabierali wina i pili. Ale Wa-
dysaw, król polski, obawiajc si, aby wojsko upojone winem

nie obezwadniao, przez co w razie napadu nawet najsab-

szemu nieprzyjacielowi daoby si atwo pokona, i eby z zbyt-

niego opilstwa nie powstay midzy wojskiem choroby, kaza

wszystkie beczki porozbija i wino wypuci. Gdy je wic na

rozkaz króla niezwocznie wytoczono, pyno wino strumieniami

na trupy polegych, których na tem obozowisku byo wielkie

mnóstwo, a zmieszane z krwi pobitych ludzi i koni, wylao a
na ki wsi Tannenbergu, tworzc w gwatownym biegu jakby

strug, jednem korytem pync. Std urosa, jak mówiono, po-

wie bajeczna, e w owej bitwie tyle krwi rozlano, i na-

ksztat potoku wezbranego pyna.
Znaleziono potem w jednym niewielkim brzozowym lesie,

.nieopodal od obozowiska nieprzyjacielskiego siedm chorgwi,

które uciekajcy Prusacy zostawili i w ziemi tylko pozatykali;

te natychmiast do króla odniesiono. Henryk, komtur tucholski,

który by kaza przed sob nosi dwa miecze, a od tej dumy

i prónoci adnym nie dawa si odwie namowom, gdy po-

tem z bitwy sromotnie uciekajc, przypad do wsi Wielgnowa,

docigniony od polskiej pogoni i city, pych swoje i zarozu-

miao okropn ale suszn kar przypaci.

W czasie trwajcej za bitwy widzieli niektórzy ludzie
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poboni i bogobojni, którzy z aski nieba mieli to objawienie,

unoszcego si na powietrzu ma powanej postaci, w bisku-

pim stroju, który wojsku polskiemu, pokd walczyo i zwyci-

ao, cigem egnaniem bogosawi. Mniemano, e to by w.
Stanisaw, patron Polski i gowa mczenników, i e za jego

przyczyn a ordownictwem Polacy tak wietne otrzymali zwy-

cistwo.

Pogo Polaków za uciekajcym nieprzyjacielem. Ogromna
liczba braców i polegych.

Po zupieniu wozów i taborów nieprzyjacielskich wojsko

królewskie postpio na wzgórze, kdy by wprzódy obóz i sta-

nowisko Prusaków, a skd ujrzano tumy i mnogie puki pierz-

chajcych nieprzyjació, na których do soca byszczay zbroje,

niemal wszyscy bowiem Prusacy byli niemi okryci. Puciwszy

si potem za nieprzyjacielem w pogo, dotarli Polacy do jakiego

bagna i trzsawiska, i wpadli Prusakom na karki; nie wielu

miao stawi opór, atwo ich zatem pokonano; reszt niedo-

bitków, z rozkazu króla oszczdzonych, popdzono w niewol.

Std znowu Wadysaw, król polski, kaza ciga dalej ucieka-

jcych Prusaków, ale upomina rycerstwo, eby si od mordów

wstrzymao. Goniono wic nieprzyjaciela o mil kilkanacie. Nie-

wielu z tych, którzy wczeniej umknli z pola, zdoao si

ratowa ucieczk. Znaczna liczba rycerzy dostaa si w nie-

wol; a gdy ich przyprowadzono do obozu, zwycizcy obchodzili

si z nimi askawie, nazajutrz za wzili od nich przysig

poddastwa. Wielu potono w sadzawce, o dwie mile od pobo-

jowiska odlegej, z wielkiego toku i nacisku. Noc zapadajca

wstrzymaa dalsz pogo. Lego w tej bitwie pidziesit

tysicy nieprzyjació, a czterdzieci tysicy pojmano jecem. ^

1 cyfry o wiele przesadzone, jak czsto w ródach redniowiecznych.
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Ohor2:wi zabrano, jak mówi, pidziesit i jedn. Wojsko

zwyciskie upami nieprzyjacielskiemi zbogacio si niezmiernie.

€zy tak wielka jednak bya liczba zabitych, nie miem twierdzi

z pewnoci. Ale na kilka mil droga zasan bya trupami,

a ziemia od krwi zamika; w powietrzu rozlegay si kona-

jcych woania i jki.

Dwaj rycerze krzyaccy, za zuchwae sowa wobec Wiioda,

ksicia iitewskiego, wyrzeczone, z jego rozkazu, acz mimo
woli króla, mierci ukarani.

Gdy wojsko polskie z rozkazu króla ruszyo w pogo za

nieprzyjacielem, Wadysaw, król polski, wstpiwszy na wy-

niose wzgórze, pozosta tam dla przypatrzenia si dalszym tego

szczliwego dnia wypadkom, jak Polacy jednych w ucieczce

cigali, drugich prowadzili do niewoli. Tam Aleksander, wielki

ksi litewski, pierwszy raz po odniesionem zwycistwie spot-

kawszy si z królem (w czasie walki bowiem biega cigle

midzy pukami i chorgwiami polskiemi, w miejsce znuonych

i chwiejcych si podprowadzajc nowe posiki, i z troskliwoci

baczc, jak obydwóch stron wayy si losy), jako wielk i nader

ucieszn doniós mu nowin, e w bitwie pojmano dwóch mni-

chów krzyackich, Markwarda v. Salzbach, komtura brandebur-

skiego, i Szumberga, którzy podczas ukadów toczcych si midzy

Aleksandrem, wielkim ksiciem litewskim, a mistrzem i Zako-

nem na zjedzie ^ nad rzek Niemnem, niedaleko Kowna, spro-

nemi i zelywemi sowy zniewaali rzeczonego ksicia i jego

matk, któr nazwali zalotnic. Doda zatem, e dla pomszczenia

«i tej zniewagi kae im gowy pozdejmowa. Ale Wadysaw,
król polski, nie nadymajc si bynajmniej swojem zwycistwem

i z zwyk sobie postpujc ludzkoci i pokor, nie dozwoli

> w r. 1409.

Bibl, Nar. Nr 3i (Dugosz: Bitwa Grunwaldzka). 3
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ksiciu Aleksandrowi takiej zemsty nad jecami, których mia"

ju w swej' mocy. „Nie przystoi, mówi, bracie kochany, pastwi

si nad tymi nieprzyjacioy, których nie waleczno nasza, ale

aska Bpa w boju zwyciya; raczej dzikujc Najwyszemu.

za otrzymane zwycistwo, winnimy zwycionym i nieszcz-

liwym jak najwiksz okazywa ludzko i askawo. Dosy
ju bowiem z susznego dopuszczenia Boego zadalimy im kary

i chosty; godzi si wic, abymy oszczdzili tych, których

w wojnie sam los oszczdzi". I byby Aleksander, ksi
litewski, usucha tych przestróg, gdyby rzeczeni Krzyacy

Szumberg i Markward swoj dumn i wynios mow nie byli

podranili na nowo jego gniewu, i nie skonili go do wykonania,

zamierzonej zemsty. Miasto pokory bowiem i proby o prze-

baczenie winy, stawili si krnbrnie z przechwakami i pogró-

kami, w sowach, które pokonanym i jecom bynajmniej nifr

przystay; zaczem ksi Aleksander, obraony, kaza ich nast-

pujcej zaraz niedzieli, to jest dnia dwudziestego lipca, w obozie

blisko Morga pocina, czemu król Wadysaw ju si wtedy

nie sprzeciwia. Bo kiedy Aleksander Witod wskazywa Mark-

wardowi jego los obecny i wyrzuca mu potwarze, miotane na

jego matk, Krzyak niepomny na swój stan i nie zwaajc
na gniew ksicia, zamiast baga go agodnemi sowy, wola

go jeszcze przeciw sobie oburzy. „Bynajmniej, rzek, nie miesza^

mnie ani trwoy los obecny, bo szczcie koem si toczy; co

wam zwycizcom dzisiaj, to nam jutro zdarzy moe". T pych

i zuchwaoci jeca obraony wielki ksi Witod, chocia

nie myla ju o zemcie, kaza Markwarda komtura i Szum-

berga mierci ukara. Wielu obwiniao susznie Markwarda,

e potrzebujc litoci, jtrzy przeciw sobie gniew i zemst.

Czyli za ksi Aleksander dobrze czy le zrobi, e na jeców,.
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których mia w swej mocy, uy takiej srogoci, nie chc wcale

rozsdza.

Gdy wojsko polskie spoczywa po trudach a herold obo-

zowy wzywa je na naboestwo, król odbiera wiadomo,
e Ulryky mistrz pruski, poleg w boju,

Gdy ju sonce schylao si ku zachodowi, Wadysaw,
król polski, opuciwszy pagórek, na którym sta przez czas

niejakie i plac stoczonej bitwy, ruszy z wojskiem o wier mili

drogi ku Malborgowi, prowadzc za sob wielk liczb wozów

i taborów, i nad pobliskiem bagnem pooy si obozem. W to

miejsce pocigay take wszystkie wojska, wracajce z pogoni

za nieprzyjacielem. Bya wielka midzy wojskami i powszechna

rado z odniesienia nad nieprzyjacielem tak dumnym i potnym
znakomitego i po wszystkie wieki pamitnego zwycistwa, przez

które Polacy kraj od zuchwaej napaci i niesusznego zaboru

Krzyaków, siebie za od grocej zagady lub niewoli za ask
Bo ochronili. Przez ca noc nastpn wracay oddziay kró-

lewskie z pogoni za nieprzyjacielem, prowadzc z sob upy
niezliczone, chorgwie i jecóvv, i oddaway je królowi czuwa-

jcemu tej nocy na stray, których on do drugiego dnia za-

trzyma kaza.

Przybywszy na stanowisko u rzeczonego bagna, król

Wadysaw zsiad z konia, a zanim namiot mu przyrzdzono,

strudzony prac i upaem pooy si w cieniu pod krzakiem

jeynowym, na usanem z lici jaworowych ou, majc przy

sobie jednego tylko Zbigniewa z Olenicy, pisarza. Od gonego

woania i krzyczenia w czasie bitwy, kdy trzeba byo upomina

i zagrzewa rycerstwo do walki, tak by ochryp, e i w tym

dniu i w nastpnym z trudnoci i ledwo zbliska mona go

byo zrozumie. Skoro za pótna rozbito, wszed król do na-
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miotu, a zo^^wszy po raz pierwszy or, kaza spiesznie spo-

rzdzi sobie obiad; jeszcze bowiem tego dnia i król i jego

wojsko nic w ustach nie mieli, wszyscy a do wieczora byli

na czczo, i nie pierwej a po zachodzie soca spoczli dla

przyjcia posiku. Gdy soce zaszo, spuci si deszcz rzsisty,

który przez ca noc cigle pada; a std wielu rannych ludzi,

tak z królewskich wojsk, jako i pruskich, zostawionych na po-

bojowisku, którzyby jeszcze y hyli mogli, gdyby ich podnie-

siono i ratowano, pogino od soty i zimna. Potem z rozkazu

króla herold królewski, Boguta, ju póno w noc, obwieci

wojsku, aeby dnia nastpnego zrana wszyscy rycerze zgroma-

dzili si u namiotu królewskiego dla wysuchania naboestwa

i podzikowania Panu Bogu za otrzymane zwycistw^o; niemniej,

eby królowi albo jego wodzom i urzdnikom ukazali chorgwie

zdobyte i jeców. Zapowiedzia, e i na trzeci dzie jeszcze

w tern samem pozostan stanowisku.

Gdy Mszczuj ze Skrzynna doniós Wadysawowi, królowi

polskiemu, e Ulryk, mistrz pruski, w bitwie poleg a na dowód

jego mierci pokaza królowi zoty pektora z relikwjami wi-
tach, które towarzysz Mszczuja, imieniem Jurga, zdj z zabitego,

król Wadysaw westchn aonie i zapaka, dziwic si tak

niezwykej losów odmianie albo raczej ukorzeniu dumy i wy-

niosoci ludzkiej. „Patrzcie, rzek, rycerze moi, jak zgubna jest

pycha i wynioso wobec Boga. Oto ten, który wczoraj tyle

królestw i pastw swojemu przeznacza panowaniu, któremu

zdawao si, e w potdze nie mia sobie równego, ley pozba-

wiony wszelkiej swoich pomocy, ndznie zabity, okazujc swoim

upadkiem, o ile duma nisza jest od pokory". A wtedy pod-

niósszy gos na , uwielbienie Stwórcy: „Cze Tobie i chwaa,

rzek, miosierny Boe, który upokorzy raczye dumnego, i ra-
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mieniem Twojej Wszechmocy stare przeciwników moich, a oka-

zae dzisiaj wielk moc Twoj w obronie mojej i ludu mego".

Polacy przez opieszao i zwok trac sposobno zdo-

bycia zamku Malborga.

Uchwalili potem i ustanowili radcy królewscy, aby Wa-
dysaw, król polski, z caem wojskiem swojem, jako zwycizca,

w miejscu stoczonej bitwy przez trzy dni obozowa. Inni prze-

ciwnego byli zdania i najmocniejszemi wnioskami dowodzili,

aby bez adnej zwoki i jak najspieszniej dniem i noc dy
z wojskiem pod Malborg; jeliby mu za ta rada si nie po-

dobaa, aby przynajmniej zleci wybranej czci rycerstwa obl-

enie Malborskiego zamku: a skoro ten gówny zamek opanuje,

w chwili, gdy wiey przestrach i groza wada umysami Krzy-

aków, wnet i inne poddadz si zamki, i wojna skoczy si

spokojnie, bez walki. To zdanie, acz zdawa si mogo mniej

przezorne, w skutku jednak byoby si powiodo szczliwie;

w zamku bowiem malborskim, od niewielkiej zaogi strzeonym,

gdy gruchna wie o poniesionej klsce, trwoga bya nie-

zmierna. I mona byo spodziewa si raczej poddania zamku,

nieli jego obrony, gdyby Wadysaw, król polski, z swymi

radcami lepiej si by nad tem zastanowi i zaraz nazajutrz

albo trzeciego dnia po odniesionem zwycistwie podstpi

z wojskiem pod zamek. Ale Polacy radoci w tym dniu upo-

jeni, mniemajc, e ja do szcztu wroga pokonali, najzba-

wienniejszej nie usuchali rady; nie day im bowiem nieba tego

dwojga razem w podziale, przezornoci i szczcia. Jako po-

kazao si, e król i jego rada nie umieli korzysta z zwy-

cistwa, by chwyta razem szczcie i sposobn por. Gdyby

bowiem król Wadysaw po zniesieniu wojsk krzyackich na-
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tychmiast wojsko zwyciskie poprowadzi by do oblenia

zamku Malborga, bezwtpienia byoby to wiele przyoyo si

do jego pomylnoci i zjednao mu chwa ukoczonej cakowicie

wojny. Ludzie biegli w sztuce wojennej za najwikszy to bd
poczytywali królowi, e nie posa wojska do opanowania zamku

Malborga, co wówczas atw byo rzecz, gdy zamek ten bez

obrony i niemal pusty sta dla zwycizców otworem, zanim

Henryk v. Plauen, komtur wiecki, wszedj do niego z swoj

zaog, a zwaszcza kiedy wszyscy rycerze, których niewielka

liczba zostawiona bya do obrony zamku, przeraeni wieo po-

niesion klsk, w miertelnej byli trwodze. Ale inaczej si

stao, bd-to z przyczyny, e Polacy, upojeni szczciem i ra-

doci, woleli raczej zabiera upy i sprowadza braców, ani-

eli trudzi si dobywaniem zamków; bd, e wielu uwaao
za rzecz suszn i waciw, aby w miejscu odniesionego zwy-

cistwa trzy dni pozosta; bd wreszcie, e nikomu szczcie

nie zwyko dotrzymyw^a do koca; albo czemu ja bardziej

wierz, e sam wyrok nieba, oszczdziwszy wtedy Krzyaków^

dobycie zamku Malborga zachowa na czas inny.

Król zarzdza pochowanie zwok mistrza pruskiego, jego

towarzyszów i innych polegych nieprzyjació. Werner

Thettingen ucieka z placu bitwy.

We rod, nazajutrz po wicie Eozesania Apostoów,

dnia szesnastego lipca, deszcz usta a pikna zajaniaa pogoda.

Wadysaw, król polski, zaraz o wicie kaza na pobojowisku

odszuka zwoki mistrza pruskiego Ulryka, marszaka, komturów

i innych znakomitszych osób w boju polegych, aby je oby-

czajem kocielnym z uczciwoci da pogrzeba. Za równy bo-

wiem zaszczyt sobie poczytywa, nieprzyjaciela zwyciy i poko-
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nanemu a nieszczliwemu okaza swoj lito. Grdy wic przy-

niesiono zwoki mistrza Ulryka, majcego dwie' rany, jedne na

-czole, drug na piersiach, znalezione przez Bolemiskiego, oby-

watela ziemi chemiskiej, jednego z braców, któremu wyszuka

je zlecono (by-to bowiem najbliszy z przyjació i towarzyszów

mistrza pruskiego), gdy nadto poznajdowano zwoki marszaka

Fryderyka Wallenrode, Konrada Lichtenstein, wielkiego komtiira,

tudzie Jana v. Seyn toruskiego, Jatia hrabiego v. Vende

gniewskiego i Arnolda v. Baden czuchowskiego, komturów, król

przypatrzywszy si ich twarzom, postawie, i obejrzawszy rany,

od których poginli, nie okaza najmniejszego urgania, ani

wyda miechu lub oznaki radoci, ale z czuem politowaniem

zapaka. Potem kaza je owin w czyste przecierada, i odziane

purpur na wozie czworokonnym odesa do Malborga, aby je

tam pogrzebano. Ciaa za innych komturów i rycerzy znako-

mitych kaza pochowa w kociele parafjalnym drewnianym

w Tannenbergu; rannych nakoniec, którzy wyzdrowie mogli,

leczy poleci. Wiedzia bowiem, e zwycistwo jego tem si

okae wietniejszem i tem mniej obudzi zawici, im wiksz
przyozdobi je ludzkoci i pomiarkowaniem. Jako w dwoistym

wzgldzie Wadysaw król, okazawszy si dla zwycionych aska-

wym i miociwym, zasyn z tej cnoty gono nietylko u swoich,

ale i u postronnych, i zwycistwo swoje bardziej skrooinoci

i ludzkoci przyozdobi, nili niem zawi podrani.

W rzeczonym kociele pochowano take zwoki polskich

rycerzy, które ich znajomi i przyjaciele powyszukiwali. I nie

Hwietniejsz okazaoci uczczono zwycizców, jak zwycionych.

Rannych za i wpóywych, tak z pruskiego, jak i polskiego

rycerstwa, sprowadzono do obozu, i jak najtroskliwiej leczy

zalecono. Z przegldu potem polegych okazao si, e dwunastu

tylko znakomitszych rycerzy z wojska królewskiego zgino.
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midzy którymi celniejsi byli: Jakubowski herbu Róa i Imbrana

Czulicki herbu Czerwnia. I dziwi si zaprawd potrzeba, e
z tak ma rycerzy polskich strat pokonano tak liczne i po-

tne wojska Krzyaków, z których przedniejsi wszyscy polegli

albo dostali si w niewol. Werner Thettingen, komtur elblski,,

który najbardziej odradza pokój, tak jako mu komtur gniewskie

hrabia v. Yende, przepowiedzia, niepomny na swoje przechwaki,,

z pola bitwy sromotnie uciek, a przemknwszy si przez obó
krzyacki i w strachu niczyjej nie miejc ufa obronie, ni&

opar si a w Elblgu, a potem i Elblg porzuciwszy, zczy
si z zbiegami, którzy w Malborgu szukali schronienia. Komtur

za gniewski, hrabia v. Yende, znaleziony by midzy polegymi

z ran z przodu odniesion. Chwalebniej mojem zdaniem i pikniej

Wadysaw, król polski, byby uczyni, gdyby zwoki mistrza,,

marszaka i komturów pruskich, nie odsyajc ich do Malborga,.

kaza by pochowa w którym z katedralnych, zakonnych albo

kollegjackich kocioów swego królestwa, gdzieby ich grobowce^

sawne zwycistwo jego ustawicznie przypominay.

Król zaprasza do biesiady swoich panów i dwóch pojma-

nych w niewol ksit nieprzyjacielskich.

Odprawiono potem w kaplicy królewskiej, majcej chór

i naw naksztat kocioa, naboestwo wobec caego wojska,

polskiego, które si dla jego wysuchania zgromadzio. piewana

naprzód msz w. o Bogosawionej Pani naszej Marji, potem

drug o Duchu witym, trzeci o Przenajwitszej Trójcy.

U innych za otarzy czytano msze aobne za dusze polegych

w dniu wczorajszym rycerzy. Namiot kaplicy otoczony by do-

koa znakami i chorgwiami nieprzyjacielskiemi, które rycerzt^

polscy w tym dniu królowi przynieli i przy kaplicy pozatykali.
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Proporce ich rozwinite i porozpuszczane, przy lekkim wiatrrt

powiewie gono opotay. Król za Wadysaw wyprawi w tym

dniu wielk uczt, na któr równie swoich ksit i panów^

jako to Aleksandra, wielkiego ksicia litewskiego, Janusza i obu

Ziemowitów, starszego i modszego, ksit mazowieckich, jako-

i braców wojennych, Konrada Biaego, ksicia olenickiego,.

Kazimierza, ksicia szczeciskiego, i innych znakomitych ry-

cerzy, zaprosi i hojnie ugoci. Ci bowiem dwaj ksita, Kon-

rad Biay olenicki i Kazimierz szczeciski, jako walczcy po-

stronie Krzyaków, wzici byli w niewol : wszelako król Wa-
dysaw obchodzi si z nimi z wiksz ni stan ich wymaga
ludzkoci i wkrótce wypuci ich na wolno, jakkolwiek oba-

dwaj za swój postpek niegodziwy warci byli najsurowszej kary.

Na wie o klsce Krzyaków trwoga w Malborgu.

Kiedy panowie wgierscy, Mikoaj de Gara i Scibor

z ciborzyc, przebywali w malborskim zamku, wraz z Krzya-

kami zostawionymi w nim na zaodze, niespokojnie oczekujc-

skutku bitwy, która lada dzie miaa by stoczon, przyby ry-

cerz pancerzem okryty i zdyszany w biegu, który by pierzch-

n z bitwy. A gdy panowie wgierscy poczli go wypyty-

wa, skd przybywa i jakie niós z sob nowiny, odpowiedzia,

e spieszy uciekajc z obozu mistrza pruskiego, gdy Wady-
saw, król polski, mistrzowi pruskiemu wielk zada klsk
i wojska jego zniós do szcztu. Chcieli panowie wgierscy wy-

wiedzie si o wszystkiem dokadnie, jakim szykiem pocza si

bitwa i jak si potem skoczya; ale obecni Krzyacy, którzy

pilnowali zamku Malborga, przerwawszy i przeinaczywszy opo-

wiadanie, rozgosili, e wojska polskie i pruskie nie stoczyy

jeszcze walnej bitwy, a tylko czciowo potykay si z sob.
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Zaledwie jednak panowie wgierscy wyszli za wrota zamkowe,

alici pdzi poczet znaczny rycerzy, którzy umknli z boju

i z t sam co tamten przybywali wieci. Midzy nimi by
jeden rycerz, Piotr winka, dawniej chory dobrzyski, który

jeszcze przed zaczciem wojny odstpi by króla polskiego

Wadysawa i przeszed na stron pruskiego mistrza. Ten opo-

wiedzia dokadnie cay postp zwycistw Wadysaw^a, króla

i klsk Krzyaków. A gdy t wiadomoci poczli si jawnie

radowa druyna i domownicy Scibora ze ciborzyc, gdy wszyscy

niemal byli Polakami, cibor jako m przezorny przykaza im,

aby t rado zachowali przy sobie samych. A kiedy tak ucieszna

wiadomo ju wszdy brzmiaa po wiecie, on midzy cianami

pruskieml kaza im milcze i kry swoj rado. W Malborgu

bo\Adem i wród Krzyaków, gdzie wówczas przebywali, zwy-

cistwo Wadysawa, króla polskiego, tak zdawao si do wiary

niepodobnem, e pierwszego zwiastuna klski krzyackiej nie-

tylko za rozsiewc bani, ale niemal za szalonego poczytano.

Lecz gdy potem jeden za drugim przybywa poczli inni ry-

cerze, którzy to samo potwierdzali, uwierzono wreszcie donie-

sieniom. Dopiero wszyscy pogreni w smutku i rozpaczy, jli

myle o opuszczeniu Malborga i kady tem tylko by zajty,

<dokd mia ucieka. Gdyby wic król Wadysaw, jak mu nie-

którzy dobrze i bardzo roztropnie radzili, zaraz po odniesionem

zwycistwie ruszy by pod Malborg, bez najmniejszej swojej

i wojska swego straty byby niezawodnie pierwszego dnia po

przybyciu zamek ten zmusi do poddania. Wszyscy bowiem

Krzyacy i rycerze zaog stojcy w Malborgu, i duchowni

i wieccy, z przestrachu jak szaleni biegali po domach, dwo-

rach i komnatach. Kilka dni i nocy zeszo na takich smutkach,

a-ozpaczach i narzekaniach. Byby si zamek podda w trwodze
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powszechnej, kiedy wszyscy o ucieczce tylko myleli, gdyby

jeno poszed by kto odebra go z rk struchlaych Krzyaków.

JanusZj ksi mazowiecki, skada dziki Bogu a królowi

Wadysawowi winszuje zwycistwa,

Janusz, ksi mazowiecki, czerski i warszawski, widzc,

e ziciy si jego dawne yczenia i osodziy cierpienia i go-

rycze, które od lat szeciu w duszy ponosi, gdy Krzyacy

w poniesionej klsce otrzymali ju sowit zapat za osadzenie

go niegdy w wizieniu i zdradzieckie a ohydy pene obcie-

nie go kajdanami, wszed do namiotu królewskiego i najpierw

Bogu, Najlitociwszemu Panu, a potem Wadysawowi, królowi

polskiemu, który tam z Aleksandrem i innymi ksity i pa-

nami polskimi by obecnym, upadszy na kolana wraz z ca
druyn swego rycerstwa, dzikowa pocz, gono woajc:

„Tobie, miosierny Boe, który sprawiedliwym wszelakich krzywd

jeste mcicielem, który brzydzisz si pych i susznie j po-

tpiasz, a zniajc Twoj moc dumnych, nie pogardzasz ni-

gdy prob i pobonem sercem skruszonych i pokornych; tobie

nadto Wadysawie, królu najjaniejszy, powinne skadam dziki,

e w dniu wczorajszym stare ze mnie ohyd niewoli i po-

mcie si jej na dumnym i nienawistnym wrogu moim wielk

i pamitn klsk. Ubolewaem bowiem wraz z wszystkimi brami

i panami mymi, e ten nieprzyjaciel, którego naddziad mój

Konrad i, ksi mazowiecki, oszukany zmylon i faszyw jego

pobonoci, albo rzetelniej mówic pogask niecnot, przyj

i jak ebraka do siebie przytuli, ten sam potem, przez przy-

waszczenie sobie naszych ojcowskich i dziadowskich dziedzictw

i czci twojego królestwa, sta si tak dumnym, hardym i po*

— '

:

— :

. : V;
'

i Konrad, panujcy od 1202 do 1247 r.
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tnym. Zaczem ten dzie sawny i ja i wszyscy potomkowie

moi corocznie wici i jak najuroczyciej obchodzi bdziemy.

Ciebie za, najdostojniejszy królu, i twoje królestwo polskie^

z nalen czci, wiernoci i posuszestwem, wszelk pastwa

mego si, pomoc i potg, w kadym razie potrzeby lub nie-

bezpieczestwa, i sam osobicie i przez tych, których tu wi-

dzisz w moim zastpie, a zarówno z tob nastpców i potom-

ków twoich wspiera przyrzekam".

Polacy licz kraców, a niektórych pod przysig pusz-

czaj na wolno. Król i wielki ksi litewski ogldaj
ciaa polegych i wysyaj do Polski goca z doniesieniem

o otrzymanem zwycistwie.

Po wyprawionej z wielk uroczystoci biesiadzie, rozka-

za król kademu z rycerzy przyprowadzi swoich jeców i na

wielkiej równinie, skd obszerny na wszystkie strony podawa

si widok, sobie ich przedstawi. Posadzi za w tem miejscu

szeciu pisarzy, którzyby owych braców imiona, ród i stan

spisali. Przyprowadzono wic niewolników i przedstawiano na-

przód królowi, a potem pisarzom: osobno mnichów krzyackich^

a osobno rycerzy pruskich; osobno chemiskich, osobno inflant-

skich, osobno obywateli miast pruskich, osobno Czechów, osobno

Morawców, osobno lzaków, osobno Bawarów, osobno Minia-

ków, osobno Austrjaków, osobno Nadreców, osobno Szwabów^

osobno Fryzów, osobno uycan, osobno Turyngów, osobno Po-

morzan, osobno Szczecinian^ osobno Kaszubów, osobno Sasów,

osobno Frankoczyków, osobno Westfalczyków. Tyle bowiem

narodów i jzyków zebrao si tumami na zagad rodu i imie-

nia polskiego. Lubo za z tych wszystkich narodów znaczna

bya liczba rycerzy, Czesi jednak i lzacy mnogoci innych
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przewyszali. Po rozdzieleniu zatem braców na osobne rody,

przyby pisarz królewski i kazawszy stan wszystkim wkoo,

sam wszed w porodek i spisywa ich imiona, ród, stan, go-

dno i powoanie. A gdy tak wszystkich dokadnie spisano,

przybj^li dwaj panowie królestwa, Zbigniew z Brzezia, marsza-

ek królestwa polskiego^ i Piotr Szafraniec i, podkomorzy kra-

kowski, którzy kadego z osobna jeca nowem przyrzeczeniem,

now zobowizywali przysig, aeby pod sumieniem i uczci-

woci rycersk nie omieszkali stawi si osobicie na nadcho-

dzcy dzie w. Marcina 2 w grodzie krakowskim przed Janem

Ijigz z Przecawia, wojewod czyckim, Jakiem z Olenicy ^,

sdzi krakowskim, i Przedborem z Przechodów, podstarocim

krakowskim. Po woeniu na nich takiego zobowizania, król

Wadysaw chcc wspaniaym okaza si zwycizc, wszystkim

niemal jecom, ma tylko liczb przy sobie zatrzymawszy, na

proste sowo rycerskie rozej si pozwoli. Ksit za, Kazi-

mierza szczeciskiego i Konrada olenickiego, tudzie Krzysztofa

Oersdorfa, Wacawa Dunina Czecha i wszystkich mnichów krzy-

ackich zatrzyma i kaza ich rozesa po zamkach królewskich,

jako to: czycy, Sieradzu, Chcinach, Lublinie, Sandomierzu,

Lwowie, Przemylu i innych, kdy zostawa mieli pod stra.

Tymczasem za, kiedy spisywano jeców, Wadysaw,

król polski, siadszy na konia, wyjecha z bratem swoim, wiel-

kim ksiciem litewskim Aleksandrem, na pobojowisko dla przy-

patrzenia si polegym. Rycerz Bolemiski szed i pokazywa

królowi polegych trupy, lubo i sam król niektórych rozpozna-

wa, jak midzy innymi hrabiego v. Vende. Zwiedziwszy po-

bojowisko, wróci zledwo wieczorem do obozu, skd umylnego

goca, podkomorzego nadwornego, Mikoaja Morawca, herbu Po-

' Póniejs/y wojewoda krakowski. 2 u listopada.

* Ojciec Zbigniewa Olenickiego.
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waa, z wsi Kunoszówki blisko Ksia, do królestwa polskiego

z listami wyprawi, donoszc onie swojej, Annie królowej, tu-

dzie Mikoajowi Kurowskiemu, arcybiskupowi gnienieskiemu,,

panom strzegcym zamku krakowskiego, akademji i rajcom mia-

sta Krakowa, o wielkiej Krzyaków porace i odniesionem nad

niemi walnem zwycistwie i nakazujc z tego powodu dzik-

czynne naboestwa po wszystkich kocioach. Na znak za
zwycistwa i pomylnego wojny wypadku, wysany Morawiec

wzi z sob z rozkazu króla chorgiew biskupa pomezaskiego

majc za godo w. Jana Chrzciciela w postaci ora. Gdy ten

do Krakowa przyby i oznajmi o wielkiem króla zwycistwie,

cae miasto z radoci zabrzmiao po kocioach pieniami na

chwa Boga, a przez ca noc byszczay wiata^ okazujc

powszechn rado i pociech. Hukn potem rozgos tego zwy-

cistwa po wszystkich ziemiach polskich i w kadem miecie,.

w kadej wsi i miasteczku goszono z uniesieniem i obchodzona

ten wietny triumf, a w nim wasn i powszechn kraju po-

mylno.
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BIBLJOTEKA NARODOWA
Bibljoteka Narodowa przygotowaa si dobrze do wanego

narodowego przedsiwzicia. Zorganizowaa szereg ludzi, znanych

w nauce oddawna, i powierzya im opracowanie arcydzie poezji i prozy

polslciej, w tomikaci zgrabnych, kieszonkowych... Typ wydawnictwa
jest taki: wstp podaje zwile yciorys autora i okolicznoci, wród
jakich dany utwór powsta. Sam tekst oparty jest bd na auto-

grafach, bd na wydaniach najlepszych;... u dou id objanienia
wyrazów albo zwrotów, czy to przestarzaych, czy te z jakichkol-

wiek wzgldów wymagajcych komentarza...

Prof. J. Kallenbach (Nasz Kraj, Wilno, z 16 maja 1920).

O Bibliotece Narodowej, wydawanej od przeszego roku przez

Krakowsk Spók Wydawnicz, naley si dusza wiadomo, po
pierwsze, dla ogromnej doniosoci tego wydawnictwa, nietylko peda-
gogicznej, ale wogóle kulturalnej, a po drugie dlatego, e, pisma
warszawskie zbyway je dotychczas przelotnemi wzmiankami, albo je

nawet pokryway zupenem milczeniem, reklamujc natomiast ksiki
mniej wane, ale wydane przez t lub ow firm warszawsk.

Nie jest Bibljoteka Narodowa (której inicjatorem i gównym
redaktorem jest profesor historji polskiej kultury umysowej w Uni-

wersytecie Jagielloskim, Stanisaw Kot) pierwsz nasz „bibljo-

teka narodow"...
Odrbno Bibljoteki Narodowej polega na tem, po pierwsze,

e zaspokaja potrzeby zarówno szkoy, jak najszerszej inteligencji,

a po drugie na tem, e ze wszystkich dotychczasowych „bibljotek"

jest najlepszem tego rodzaju wydawnictwem, najstaranniej opraco-

wan, czyli krócej, najlepsz, e niektóre jej tomy nie ustpuj za-

granicznym, e s nietylko 'lektur dla mioników literatury, ale

i powanemi, specjalnemi badaniami, wzbogacajcemi rzetelnie nauk...
Teksty wydanych dotychczas utworów s naprawd poprawne,

opracowane wedug zasad krytyki filologicznej. Niektóre utwory uka-

zuj si w poprawnym tekcie po raz pierwszy... Co do przedmów, to

piszc o nich, take bardzo atwo wpa w superlatywy... Wszystkie
bez wyjtku osigaj gówny swój cel, którym jest przygotowa
i wdroy czytelnika do lektury utworu. Co wicej, niektóre przed-

mowy przynosz zupenie, nowe zdobycze naukowe...

Oprócz przedmów wszystkie utwory, wydane w Bibljotece

Narodowej s zaopatrzone w objanienia, drukowane tu pod tekstem
na kadej stronicy. Otó i pod tym wzgldem naley si ogóowi
wydawców prawdziwe uznanie!

Prof. Ign. Chrzanowski
(Rzeczpospolita, Warszawa, Nr 133 i 134 z 1920 r.)
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[BIBLJOTEKA NARODOWA Nr 1 i 3].

Naley powita z najywsz radoci opracowanie przez prof.

T. S i n k wydania Trenów i Odprawy posów greckich Kocha-
nowskiego, dokonane w sposób gruntowny i znakomity... Nie ' s
to proste, nowe komentarze, przybywajce do dawniejszych, lecz

prace z gruntu samodzielne, stawiajce bowiem problem na nowej

podstawie... Wydania jego maj znaczenie naukowe, zwaszcza, e
problemy wice si z Trenami i Odpraw posuwaj naprzód. Obfite

komentarze wykazuj szczegóowo wzory staroytne i objaniaj oba
utwory wyczerpujco pod wzgldem rzeczowym i jzykowym.

Prof. St. Witkowski (Gazeta Lwowska z 22 lutego 1920).

[BIBLJOTEKA NARODOWA Nr 9].

Wydanie Barbary Radziwiówny, przygotowane przez prof.

Szyjkowskiego, moe zastpi monografj. Bardzo cisy, z wielk
ekonomj sów pisany wstp omawia proces twórczy utworu, stosu-

nek fabuy do róde historycznych, stanowisko tragedji we wspó-
gatunkowej literaturze dramatycznej lat i pisarzów poprzednich. Ustala,

co przy tego rodzaju utworach naley do zagadnie istotnych, sto-

sunek tragedji Feliskiego do wzorów obcych, do wielkiej twór-

czoci dramatycznej francuskiej...

Tekst utworu podany jest z pedantycznie przestrzegan w wy-
dawnictwie dbaoci o jako: w penem znaczeniu sowa tekst to

krytyczny.

Prof. St. Pigo (Kurjer Poznaski z 15 lipca 1920 r).

[BIBLJOTEKA NARODOWA Nr 10].

Wydanie rozprawy Brodziskiego: O klasycznoci i ro-

mantycznoci jest znów jedynem wydaniem krytycznem. — Jest te
jedynem wydaniem prawdziwie egzegetycznem... W obszernym wst-
pie daje najlepsze z dotychczasowych przedstawienie polskiego pre-

romantyzmu... Ruchu tego nie mona rozumie historycznie bez

dokadnej znajomoci Brodziskiego, a dokadnie go pozna, zro-

zumie i oceni pozwala dopiero znakomite opracowanie Dra u-
ckiego. Powierzajc je wanie jemu, daa Redakcja Bibljoteki

Narodowej jeszcze jeden dowód, e do kadego tomiku umie znale
najlepszego, nieraz jedynego znawc przedmiotu w Polsce, i e go
umie dla swego arcypoytecznego przedsiwzicia pozyska.

Prof. T. Sinko {Czas z 25 czerwca 1920 r.).
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